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Giriş 
 
 
 
İlk Hıristiyanlar’ın yaşadığı dönemi tarif etmek üzere seçilebilecek birçok sözcük vardır. Şüphesiz, 
“heyecan dolu” ve “tehlikeli” ifadeleri listenin en üstünde yer alır. Bu dersleri öğretirken çocukların, ilk 
Hıristiyanlar’ın yaşamıyla ilgili bazı detayları öğrenmesinin yanı sıra, bugün bize neler söyleyeceklerini 
de anlayacaklarını ümit ediyoruz. Kurtulmamış olan çocukların, Rab İsa Mesih’in ölümden dirilişinin 
nasıl bir fark yarattığını anlaması gereklidir. En büyük ihtiyaçlarının günahlarının bağışlanması ve bu 
ihtiyacı karşılayabilecek kişinin de sadece İsa olduğunu anlamalıdırlar. Hıristiyan çocuklar Tanrı’nın 
Kutsal Ruh aracılığıyla kendileriyle olduğunu, bazı baskılarla karşılaşmayı beklemelerine rağmen, 
Tanrı’nın kendilerini asla terk etmeyeceğini vaat ettiğini bilmelidirler. Bu dersleri öğretirken, çocuklara 
Tanrı’nın tüm ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini göstermeniz için Tanrı sizi kullansın. 

 

Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki 
bir tarihte, Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler 
de. Ancak yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri konusunda 
yardıma ya da teşvike ihtiyaçları olabilir. 

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olacaktır. Belli 
bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; kendilerini 
Kutsal Kitap’a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz 
için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler – özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz. 

Bu ihtiyaçları karşılayabilmenize yardım etmek için 2, 3, 5 ve 6. derslerde, çocukların isterlerse sizi ne 
zaman ve nerede bulup konuşabilecekleri hakkında örnekler bulacaksınız. Bu örnekler, “Danışmanlık 
için hazır olun” şeklinde işaretlenmiştir. Ders 2 ve 6’da Hıristiyan çocuklara, ders 3 ve 5’te kurtulmamış 
olan çocuklara yönelik danışmanlık imkanı olacaktır. Ders 1 ve 4’te de programın başka bölümlerinde 
bu bilgiyi nasıl aktarabileceğinizle ilgili örnekler verilmiştir. 

Her halükarda Müjde’yi ilettiğiniz sırada, kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey 
söylememelisiniz ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle 
konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 
 

Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor, ama O’na nasıl iman edeceğinizi bilmiyor musunuz? Size 
bunu Kutsal Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde şu ağacın orada olacağım. 
Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa’ya nasıl 
iman edebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun.” 
 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rab-
biniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya 
da size yardım edebileyim.” 
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Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 
Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap hikayeleri öğretirsek, öğretmenler olarak sorumluluğumuzu tam olarak 
yerine getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin özünde bulunan gerçekleri öğrenmesi ve bu ger-
çeğin günlük yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini göstermek üzere, onları bir adım daha öteye götürmek 
şarttır. Elbette, tek bir derste belli bir hikayedeki öğretişlerin hepsini kapsamak mümkün olamaya-
cağından, birlikte işleyeceğimiz derslerin her birinde yalnızca bir temel gerçek seçilmiştir. Temel ger-
çeğin öğretilişi tüm metnin içine yayılmış olmasına rağmen hazırlıklarınızda size yardımcı olmak üzere 
‘TG’ olarak işaretlenmiştir. Bunları ayrıca ders planı içinde de görebilirsiniz. 

Fark edeceksiniz ki, temel gerçekler o gerçeğin hangi çocuğa uygulandığını göstermek amacıyla ya + ya 
da –’yle işaretlenmiştir (Kurtulmuşlar ve kurtulmamış olanlar). Bu ayırım, metinde aynı zamanda şu 
ifadelerle de açık hale getirilmiştir: “Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” 
ya da “İmanlıysan, sen…” 

Gerçeğin uygulanması, metnin yanındaki kalın dikey bir çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları 
daha uygun hale getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Örneğin, 
uygulamada bir erkek adı kullanılmış olmasına rağmen sınıfınızda sadece kız çocukları olabilir. Verilen 
uygulama büyük çocuklar için daha uygun olmasına rağmen sınıfınızdaki çocuklar küçük olabilir. 
Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. Önemli olan, Tanrı sözünün çocukların yaşamına 
uygulanmasıdır. 
 

Çocuklar nasıl öğrenir 
Çocuklar (ve yetişkinler de!) sadece işittikleri şeylerin çok azını hatırlar – yaklaşık %10’unu. Eğer hem 
işitip hem de görürlerse, hatırladıkları şeylerin oranı %50’ye çıkar. Öğretirken resimler ve sözcük 
şeritleri kullanırsanız etkinliğinizi arttırırsınız. En yüksek hatırlama oranına ulaşmak için –%70 
oranında– çocukların işitme ve görmenin yanı sıra bir şeyler yapması da gerekir. Katılımlarını sağlamak 
üzere çocuklara ders esnasında sorular sorun (ders metinlerinde örnekler verilir) ve dersle ilgili ayetleri 
her zaman kendiniz okumak yerine, büyük çocukların okuması için gereken hazırlığı önceden yapın. 
Dersi pekiştirmek üzere her dersin sonunda bir devam eden etkinlik verilir. Çocuklar bu etkinliklerle 
uğraşırken siz ve yardımcılarınız, halihazırda öğretilenler hakkında çocuklarla konuşmak üzere doğal bir 
ortam yaratırsınız. Ayrıca tekrar soruları da verilmiştir (aşağıdaki açıklamaya bakın). 
 

Ezberlenecek ayetler 
Bu dersler boyunca çocuklara öğretmeniz için birer ayet öneriyoruz. Eğer dersleri altı haftalık bir 
süreçte öğretecekseniz, çocukların dersler bittikten sonra da bunları hatırlayabilmeleri için iki veya üç 
ayeti iyi bir şekilde öğretmek üzere seçmeniz tavsiye edilir. Altı ayetin hepsini ezberletmeye çalı-
şırsanız, çocuklar bunların hiçbirini tam olarak öğrenemeyebilirler. 
 

İlave görsel gereçler 
Bir karton üzerine her derse ait temel gerçeği yazın (Küçük harfler kullanın ki, küçük çocuklar da 
kolaylıkla okuyabilsinler). Bu kartonu dersin başlangıcında ya da ders içinde temel gerçeği ilk 
öğrettiğinizde tahtaya asabilirsiniz. 
 

Sözcük şeritleri hazırlamayla ilgili talimatlar 
Büyük harflerin gerekli olduğu yerlerin dışında küçük harfler kullanarak özenle yazın. Yazdıklarınızın 
kolayca okunmasını sağlayacak şekilde büyük yazın. Sözcükler birbirine çok yakın olmasın. 

Eğer bilgisayar kullanma imkanınız varsa kolaylıkla gayet güzel sözcük şeritleri basabilirsiniz; fakat 
bunu yaparken çocukların rahatça okuyabileceği bir yazı karakteri kullandığınızdan emin olun. 



 

Keçeli tahta şekillerini sahne üzerine yerleştirme provası 
Öğretmeye başlamadan önce görsel araçları ve sahneleri değiştirmenin provasını yapın. Tüm şekillerle 
iyice aşina olun ve bunları dersin neresinde kullanacağınızı bilin. Bu derslerle kullanılmak üzere man-
zara resimleri satın alınabilir. Her dersin başlangıcında öneriler verilir, ama bunlar kesinlikle bir şart de-
ğildir. Öğretişinizin tamamını düz bir arka zemin üzerinde yapabilirsiniz. 
 

İlave yardım 
Kenar çizgilerinin sol ve sağ tarafındaki boşluklarda ilave yardım verilir. Bunlar dersinizi ilgi çekici 
kılmak için olayların geçmişiyle ilgili bilgi ve kullanımı isteğe bağlı fikirler verir. 

Bu fikirler farklı öğrenme tarzlarını bir araya getirir. Etkin bir öğrenim için bazı çocukların görmesi ya 
da yazması, diğerlerinin işitmesi ya da konuşması, diğerlerinin dokunması ya da uygulaması ve diğer-
lerinin de etkin bir katılımı gereklidir. 

Bu fikirleri ders süreniz elverdiğince kullanabilirsiniz. 
 

Tekrar soruları 
Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin sonunda ya da bir sonraki hafta yeni 
öğretişe geçmeden önce kullanılabilir. 

Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat 
olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Bu zaman için amaçlarınız şunlar 
olabilir... 

1 Çocukların ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için kullanılır.  

2 Bir öğretmen olarak çocukların daha iyi hatırlamasını sağlamak için neleri vurgulamanız gerektiğini 
görmenize yardım eder. 

3 Sınıfta eğlenceli bir zaman geçirmek için kullanılır. Çocuklar yarışmaları severler ve programın bu 
kısmını dört gözle beklerler. Oysa bu oyundan daha ötedir: Öğrenme zamanıdır.  

Bu kitapta sadece dersle ilgili sorular verilmektedir. Ayrıca şarkılarla, ayetle ya da her ne hakkında 
öğrettiyseniz o konuyla ilgili soruları eklemek de yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her bö-
lümünün önemli olduğunu fark ederler.  

Sık sık çocukların yanlış anladıkları ya da hiç anlamadıkları bazı şeyler olduğunu göreceksiniz; bunları 
hemen o anda düzeltebilirsiniz.  
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Genel bakış 
 

 

Ders 
 

Temel gerçek 
 

Uygulama 
Ezberlenecek  

ayet 
Tanıklar 
 

Markos 16:1-15 
Luka 23:47 – 24:12 
Luka 24:36-53 
Yuhanna 19:38 – 20:23 
Elçilerin İşleri 1:1-11 

Rab İsa Mesih 
ölümden dirildi.  
 

Kurtulmamış olanlar: O sizi 
kurtarabilir.  

Kurtulmuş olanlar: O her zaman 
sizinle birliktedir. 

“İnsanoğlu’nun günahlı 
insanların eline verilmesi, 
çarmıha gerilmesi ve üçüncü 
gün dirilmesi gerektiğini 
bildirmişti.” 
Luka 24:7 

Hıristiyanlar için 
Tanrı’nın gücü 

Elçilerin İşleri 2:1-41 

 

Tanrı olan Kutsal Ruh 
her Hıristiyan’ın 
içinde yaşar.  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman 
edin, o zaman Kutsal Ruh 
sizin içinizde de 
yaşayacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Kutsal Ruh, 
Tanrı’nın isteğine göre 
yaşamanıza yardım 
edecektir.  

“Ama Kutsal Ruh üzerinize 
inince güç alacaksınız. 
...benim tanıklarım 
olacaksınız.”  
Elçilerin İşleri 1:8 
 

Tanrı Hıristiyanlar 
aracılığıyla işler.  
 

Elçilerin İşleri 3:1-16 

Rab İsa sizin en büyük 
ihtiyacınızı 
karşılayabilir. 
 

Kurtulmamış olanlar: Günahınızı 
kaldırabilecek olan tek kişi 
Rab İsa’dır – O’na iman 
edin. 

Kurtulmuş olanlar: Diğer 
insanlara Rab İsa’nın 
içlerindeki en derin ihtiyacı 
karşılayabileceğini anlatın. 

“Öyleyse, günahlarınızın 
silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı’ya dönün.” 
Elçilerin İşleri 3:19 

Tanrı kandırılamaz. 
 

Elçilerin İşleri           
4:32 – 5:11 
Elçilerin İşleri 8:9-24 

Tanrı her şeyi bilir.  
 

Kurtulmamış olanlar:  
        Bölüm (a): Günahınızı 

Tanrı’dan saklayamazsınız 
        Bölüm (b): Tanrı’yı 

Hıristiyan olup olmadığınız 
konusunda kandıramazsınız. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın, 
Hıristiyan yaşamınızın 
göründüğünden daha iyi 
olduğunu düşünmesini 
sağlayamazsınız. 

“Çünkü Tanrı yürekteki 
gizleri bilir.”  
Mezmur 44:21 

Tanrı’nın bildirisi herkes 
içindir. 
 

Elçilerin İşleri 10:1-48 

Tanrı herkesin 
Müjde’yi işitmesini 
ister.  

Kurtulmuş olanlar: Müjde’yi 
işittiniz – iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı 
Müjde’yi başkalarıyla 
paylaşmanızı ister. 

“O’nun buyruğu Oğlu İsa 
Mesih’e inanmamız ve 
İsa’nın buyurduğu gibi 
birbirimizi sevmemizdir.” 
1.Yuhanna 3:23 

Tanrı’nın çocukları 
baskı görür. 
 

Elçilerin İşleri 4:1-31 
Elçilerin İşleri            
5:17 – 7:60 

Tanrı’nın çocukları 
O’nun uğruna acı 
çeker. 
 

Kurtulmuş olanlar: Acı çekmeyi 
bekleyin, yardım için 
Tanrı’ya dua edin ve her 
zaman sizinle olacağını 
unutmayın. 

“Seni asla terk etmeyeceğim, 
seni asla yüzüstü 
bırakmayacağım.” 
İbraniler 13:5b 
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Ders 1 
Tanıklar 
  
 
Öğretmenler için ayetler 
Markos 16:1-15 
Luka 23:47 – 24:12 
Luka 24:36-53 
Yuhanna 19:38 – 20:23 
Elçilerin İşleri 1:1-11  
 
Temel gerçek 
Rab İsa Mesih ölümden dirildi. 
 
Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: O sizi kurtarabilir. 
Kurtulmuş olanlar: O her zaman sizinle birliktedir. 
 
Danışmanlık için hazır olun 
Bu ders metninde, Hıristiyan olmak hakkında da-
ha fazla bilgi edinmek isteyen çocuğa zaman ayı-
rarak danışmanlık yapmanız için uygun bir an 
gösterilmemiştir. Bunu, örneğin ezber ayetini öğ-
retirken, programın başka bir bölümünde yapabi-
lirsiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: 
“Rab İsa’nın sizin günahınıza karşılık öldüğünü 
anladıysanız, sizi bağışlamasını ve yaşamınıza 
girmesini istiyorsanız, bunu hemen bugün yapabi-
lirsiniz. Oturduğunuz yerde dua edebilirsiniz; ya-
tak odanızda yalnız başınızayken dua edebilirsi-
niz; ya da ne yapmanız ve ne söylemeniz gerekti-
ğinden tam olarak emin değilseniz, dersin sonunu 
bekleyebilirsiniz; ben sizin sorularınızı 
yanıtlamaya çalışacağım. Benimle konuşmak 
isterseniz, arkadaşlarınız sınıftan ayrılırken siz 
yerinizde oturmaya devam edin.” 
 
Ezberlenecek ayet 
“İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, 
çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerek-
tiğini bildirmişti.” Luka 24:7 
Bu ayeti dersin sonunda öğretmeniz iyi olur. Böy-
lece dersin içeriğiyle bağlantısını kurarsınız. Bu 
sözler aslında Rab İsa’nın ölümünden önce söyle-
diği sözlerdir (Luka 18:31-33), ama bu ayette boş 
mezardaki melekler, İsa’nın söylediklerini oradaki 
kadınlara hatırlatmaktadır. 

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-3, 1A-4, 1A-5, 1A-

6, 1A-7, 1A-15 VE 1A-16 

• Eğer elinizde mevcutsa, “Mesih’in Yaşamı” 
Cilt 4’ten resimler de kullanabilirsiniz. Keçeli 
tahta versiyonunda şekiller şu şekilde numa-
ralandırılmıştır: 49 ve 50 (öğrenciler), 45 (İsa), 
48 (İsa göğe alınıyor) ve 51 (beyazlar içindeki 
adamlar). Kart versiyonu için 6-4, 6-5 ve 6-6 
sahnelerini kullanın. 

• Temel gerçeğin yazılı olduğu sözcük şeridi: 
Bunu, Rab İsa’nın kafasının silueti üzerine bir 
karta yapıştırabilirsiniz. Temel gerçeği her öğ-
retişinizde gösterin. 

• Diğer sözcük şeritleri: Öğrenciler, Mecdelli 
Meryem, Petrus, Yuhanna. 

• Dersi bitirirken büyük bir kart üzerindeki, 
“Rab İsa her zaman sizinle mi?” yazılı soru, 
vurgulama amaçlı olarak kullanılabilir. 

• Rab İsa Mesih’in dirilişinin önemiyle ilgili 
öğretişi pekiştirmek üzere, aşağıdaki sözcük 
şeritlerini de kartona yazdıktan sonra keçeli 
tahta üzerine yapışabilecek türden bir kağıtla 
arkadan kaplayıp kullanabilirsiniz. Ya da 
farklı bir yöntem kullanarak bu şeritleri tahta-
ya ya da duvara asabilirsiniz. 

Rab İsa ölümden dirildiği için şunları bilebi-
liriz: 

- Tanrı, Rab İsa’nın kurbanını kabul etti. 
- İsa bize ait olan tüm cezayı üstlendi.  
- Rab İsa günahın bedelini tamamen ödedi. 
- Artık geriye bizim ödememiz gereken hiç-

bir şey kalmadı. 
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Dersin ana hatları 

Giriş  
 Öğrencilerin üzüntüsü ve korkusu 
 

Olayların Gelişimi 

1. Meryem haberi ulaştırır. TG 

2. Diğer kadınlar da gelir. TG-, TG+ 

3. Petrus ve Yuhanna mezara gider. TG-+ 

4. Meryem mezara geri döner. TG+ 

5. İsa kapıları kilitli bir odada öğrencilerine görünür. 

6. İsa farklı zamanlarda birçok kişiye görünür. 
 

Doruk Noktası 

İsa cennete geri döner. TG- 
 

Sonuç  
 Öğrenciler artık üzgün değildir. 
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Ders 

Rab İsa’nın öğrencileri çok üzgündü. Onlarla öylesine yakın bir dost 
olmuştu ki! Ama artık ölüydü. Rab İsa çarmıh üzerinde öldürülmüş 
ve kayadan oyulma bir mezara gömülmüştü. 
Çarmıhı (1A-15) ve mezarı (1A-16) yerleştirin. 

Öğrenciler O’nu tekrar göremeyecekleri için üzgündü. Ayrıca korku 
içindeydiler. Rab İsa’nın yakın arkadaşları oldukları için kendileri-
nin de tutuklanıp cezalandırılabileceklerini, hatta 
öldürülebileceklerini bile düşünüyorlardı. Bu yüzden kapıları kilitli 
bir odada üzüntü ve korku içinde saklanıyorlardı. 
Çarmıhı (1A-15) ve mezarı (1A-16) çıkarın. Öğrencileri (1A-3, 1A-4 ve 1A-5) 
yerleştirin. 

O Pazar sabahı oda sessizlik içindeydi herhalde. Aniden Mecdelli 
Meryem nefes nefese kalmış bir halde herkesi şaşkına çeviren bir 
haber getirdi. 
Mecdelli Meryem’i (1A-6) yerleştirin. 
Dedikerine kulak verin. 
Kutsal Kitap’ınızdan Yuhanna 20:2’yi okuyun. 
“Rab’bin bedenini mezardan almışlar ve nereye götürdüklerini bil-
miyoruz.” 

Meryem ve diğer birkaç kadın, Cuma akşamı Aramatyalı Yusuf ve 
Nikodim’i, İsa’nın bedenini gömerken gördükleri kayadan oyma 
mezara gitmişti. Ölen birisinin bedenine çeşitli baharatlar sürme işi 
için geç bir saatti. Ertesi gün Şabat Günü’ydü ve Tanrı’nın yasası 
gereği o gün dinlenir ve hiçbir iş yapmazlardı. Böylece kadınlar Pa-
zar sabahı çok erken saatlerde mezara gitmek üzere yola koyuldu-
lar. 

Rab İsa’nın bedeninin orada olmadığını fark ettiklerinde ne hisset-
tiler dersiniz? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Olası yanıtlar: Şaşkınlık, üzüntü. 
Meryem diğer kadınları oldukları yerde bırakıp koşarak öğrencilerin 
yanına gitti. 

Meryem, öğrenciler ve İsa’nın tüm arkadaşları İsa’nın kendilerine 
dediklerini unutmuşlardı besbelli. Bu yüzden üzüntü ve korku için-
deydiler. Onun için Meryem Rab İsa’nın bedenini mezarda 
göremeyince bu kadar üzülmüştü. Eğer İsa’nın hayattayken 
söylediklerini hatırlamış olsalardı bu kadar üzülmezlerdi. İsa onlara 
ölümden dirileceğini söylemişti, fakat bununla neyi kastettiğini 
aslında hiç anlamamışlardı. Belki siz de Rab İsa’nın ölümden 
dirilmesinin ne anlama geldiğini tam olarak anlamış değilsiniz. 
Öğrencilerin öğrendiklerine kulak verin ki, siz de anlayabilesiniz. 

O sırada İsa’nın mezarından gelen Yohanna, Salome ve Yakup’un 
annesi Meryem ve diğer kadınlar daha da şaşırtıcı bir haber getirdi-
ler. Eminim hepsi de çok heyecanlıydılar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mecdelli Meryem, İsa’nın  
içinden yedi cin çıkarttığı 
 Meryem’di.  (Luka 8:2 ve 
Markos 16:9) 
 

 
 
 
 
Yahudiler’in Şabat Günü, 
Cuma akşamı güneşin 
batışıyla başlar. 
 
 
 

 
 
Kadınların neler düşünüp 
hissedebilecekleri hakkında 
konuşun. Söyleyebilecekleri  
şeyleri canlandırın.  
 
 
Küçük çocuklardan şaşkınlık 
içindeymiş gibi davranmalarını 
isteyin.  
 
 
 
TG 
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TG- 
 
 
 
 
 

Çocuklar günah olarak 
bildikleri bazı şeyleri 
söylesinler. 

 
 
 
 
 

 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okul öncesi çocuklar bu 
koşudan hoşlanacaktır.  

 
 
 

Hep bir ağızdan konuşmaya çalışıyorlardı. Herhalde hepsi de bu 
harika haberi veren kişi olmak istiyordu. Bunun nasıl bir manzara 
olduğunu gözünüzde canlandırabilir misiniz? 
Heyecan içindeki bir grup kadının başlarından geçenleri aşağıdaki sözlerle 
anlattığını canlandırmaya çalışın. 
“Taş bir kenara itilmişti!” 

“İsa’nın bedeni mezarda değildi!” 

“Melekler vardı!” 

“Giysileri parlak bir ışık gibi parıldıyordu!” 

“O kadar korktuk ki hepimiz yere kapandık.” 

“Rab dirildi. Melek öyle dedi.” 

“İsa ölümden dirildi.” 

Öğrenciler bu sözlere inandı mı dersiniz? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Kutsal Kitap bize, bu haber karşısında ne düşündüklerini söyler. 
Luka 24:11’i Kutsal Kitap’ınızdan okuyun. 

“Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanma-
dılar.” 

Bu sözlerin saçmalık olduğunu düşündüler. Kadınların söyledik-
lerine inanmadılar. 

Günümüzde de bu kadınların sözüne inanmayan birçok insan vardır. 
Hatta Hıristiyan olduğunu iddia eden bazı kişiler bile İsa’nın ölüm-
den dirildiğine inanmaz, ama Tanrı kendi sözünde O’nun ölümden 
dirildiğini açık bir şekilde dile getirir. Örneğin, 1.Korintliler 15.3-4 
(Kutsal Kitap’ınızdan okuyun): “Mesih günahlarımıza karşılık öldü, 
gömüldü ve ... üçüncü gün ölümden dirildi.” Eğer Rab İsa ölümden 
dirilmediyse, günahlarımızdan dolayı hak ettiğimiz cezadan kurtul-
mamızın imkanı yoktur. Tanrı, İsa’yı ölümden dirilterek, Rab İsa’nın 
kendi yaşamıyla verdiği kurbanı kabul ettiğini gösterdi. Rab İsa’nın 
çarmıhtayken tüm cezamızı kendi üzerine aldığını gösterir. Çarmıh-
ta günahımız için gereken bedeli tamamen ödedi. Artık bizim öde-
memiz gereken hiçbir şey kalmadı. Eğer İsa’nın ölümden dirildiğine 
inanmıyorsan, günahın karşılığı olan tüm cezayı üstlendiğine de 
inanamazsın. Eğer O’nun ölümden dirildiğine inanırsan ve günahını 
bağışlaması için O’na iman edersen, o zaman öldükten sonra Tanrı 
tarafından cezalandırılma konusunda asla endişe etmene gerek kal-
maz. Tanrı, Rab İsa’yı ölümden dirilttiği için, günahınızın karşılığı 
olarak hiçbir şey ödemenize gerek olmadığını bilebilirsiniz; çünkü 
sizin hak ettiğiniz tüm cezayı İsa üstlendi. Rab İsa’nın ölümden di-
rildiğine iman ediyor musunuz? 

Öğrenciler henüz inanmış değillerdi. Petrus ve Yuhanna kendi göz-
leriyle görmek için odadan dışarı fırladılar.  
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Önce Petrus ve Yuhanna’yı (1A-3) ardından diğer şekilleri çıkarın. 

Onları gören biri hiç şüphesiz bu iki adamın aceleyle nereye koş-
tuklarını merak ederdi. 
Mezarı (1A-16) yerleştirin. 

Yuhanna Petrus’tan daha hızlı koştu. Mezara önce o vardı. Girişte 
durdu. Eğilip içeriye baktı. İsa’nın bedeninin sarıldığı bez parçala-
rını gördü, ama beden ortalıkta yoktu. Ardından Petrus herhalde ne-
fes nefese kalmış bir halde geldi ve Yuhanna’yı ittirip bezlerin ol-
duğu yere doğru ilerledi, ama Rab İsa’nın bedeni orada yoktu. Yu-
hanna 20:6-7’yi dinleyin ve Petrus’un bu bez parçaları hakkında 
fark ettiği şeyin ne olduğunu bulduysanız parmağınızı kaldırın. 
Ayetleri sesli olarak okuyun ve çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, Petrus İsa’nın başına sarılmış olan peşkirin diğer bezlerle ol-
madığını, ayrı bir yerde dürülmüş olduğunu gördü. Ardından Yu-
hanna da içeri girdi ve durumu kendi gözleriyle gördü. Bezler ora-
daydı, ama Rab İsa orada değildi. 

İsa’nın bedeni çalınmış olabilir miydi? Hayır, bedeni birisi çalmış 
olsa, kumaşları çıkaracak zaman bulamazdı. Her şeyden öte, meza-
rın girişi büyük bir taşla kapatılmıştı ve askerler tarafından gözetim 
altında tutuluyordu. Petrus ve Yuhanna kadınların söylediklerinin 
doğru olduğunu kendi gözleriyle gördüler. Rab İsa’nın bedeni orta-
dan kaybolmuştu. Gördüklerinin ne anlama geldiğini anlamaya çalı-
şırken ilerlemeye başladılar. Rab İsa’nın bedeni niçin mezarda de-
ğildi? Bedeninin sarılı olduğu bezler niçin hâlâ oradaydı? 

Rab İsa’nın bedeninin niçin ortadan kaybolduğunu biliyoruz, değil 
mi? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, çünkü Rab İsa ölümden dirilmişti. Sizi günahınızdan dolayı 
cezalandırılmaktan kurtarmak için Tanrı, İsa’yı ölümden diriltti. 
Ölü bir kişi hiç kimseye yardım edemez. Rab İsa diri olduğu için, 
günahınızı bağışlayabilir ve bunun cezasından sizi kurtarabilir. Ba-
zen günahla savaştığınızı hissediyor musunuz? Kendinizi cennete 
gitmeye değer bir insan yapmak için günahla savaşmanıza rağmen 
günahın üstün geldiğini görüyor musunuz? Kötü sözler kullanma-
maya karar veren Anıl adlı çocuğa mı benziyorsunuz? Çünkü Anıl 
kötü sözler kullanmazsa daha iyi bir insan olacağını ve belki o za-
man Tanrı’nın kendisini cennete alabileceğini düşünüyordu. Oysa 
Anıl, özellikle öfkeli olduğu anlarda, kötü sözler kullanmaktan bir 
türlü vazgeçemediğini fark etti. Sözlerin ağzından çıkmasına engel 
olamıyor, çorap söküğü gibi akıp gittiklerini görüyordu. Anıl kendi 
başına günah işlemeyi durduramadı. Siz de kendi başınıza günah 
işlemeyi durduramazsınız, fakat İsa ölümden dirilerek günaha karşı 
olan savaşı herkes için kazandığını gösterdi. O diri olduğu için, her 
şeyinizle O’na iman ederseniz, günahınızı bağışlayabilir. Ondan 
sonra sizi değiştirecek ve yanlış bir şeyler yapma seçeneğiyle yüz 
yüze kaldığınızda “Hayır!” diyebilmenize yardım edecektir. 
 

Toplantı salonunuzda  
ya da dışarda uygun bir 
yer belirleyin. 
 

 
 
Keten bez parçaları gösterin. 
Çocuklar dokunarak öğrenirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG-+ 
 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin: “Rab 
İsa Mesih ölümden dirildi.”  
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TG+ 
 

Rab İsa’nın günahla olan savaşı kazandığını nasıl biliriz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Ölümden dirildiği için zafer kazandığını biliyoruz, fakat yine de ar-
kadaşları her şeyi anlamadı. O’nun diri olduğundan hâlâ emin de-
ğillerdi. 

Mecdelli Meryem mezarın olduğu yere tekrar gitti.  

Mecdelli Meryem’i (1A-6) yerleştirin. 

Belki Petrus ve Yuhanna’nın arkasından daha yavaşça gelmişti. O 
ikisi gitmişti ve Meryem mezarın girişinde tek başına ağlamaya 
başladı. Neler olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Hâlâ birisinin Rab 
İsa’nın bedenini alıp gittiğini düşünüyordu. Meryem bir kez daha 
mezarın içine bakmak için eğildi... ve o sırada biri Rab İsa’nın 
cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturan iki 
melek gördü! 

Yuhanna 20:13’ten, söylenenleri okuyun. 

“Meryem’e, ‘Kadın, niçin ağlıyorsun?’ diye sordular.” 

“Meryem, ‘Rabbim’i almışlar’ dedi. ‘O’nu nereye koyduklarını bil-
miyorum.’” 

Meryem arkasına döndü. Belki de bu boş mezara daha fazla bak-
maya tahammülü kalmamıştı. 

İsa’yı (1A-7) yerleştirin. 

Tekrar baktığında birisinin kendisiyle konuştuğunu gördü (Yuhanna 
20:15’ten okuyun), “Kadın, niçin ağlıyorsun? Kimi arıyorsun?” 

Meryem O’nu bahçıvan sanarak,  

“Efendim, eğer O’nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de 
gidip O’nu alayım” dedi. 

Adam ona, “Meryem!” dedi. 

Meryem o an anladı. Kendisiyle konuşan İsa’ydı! Gerçekten de di-
rilmişti! Meryem sevinçle dolmuş olmalıydı! İsa’yı kendi gözleriyle 
görmüştü ve gerçekten diriydi! Bu çok özel bir andı; Kutsal Ki-
tap’ın dediğine göre (ilgili kısmı Markos 16:9’dan okuyun), “İsa... önce 
Mecdelli Meryem’e göründü.” Ölümden dirildikten sonra İsa‘yı ilk 
gören kişi Mecdelli Meryem’di. 

İsa’nın diri olduğunu görünce kim bilir kendisini ne kadar da farklı 
hissetmişti. O’nu tekrar göremeyeceği düşüncesiyle ne kadar da 
üzüntü içindeydi. Ama artık O’nun diri olduğuna tanık olduğu için 
çok mutluydu. 

O bugün de diridir ve her zaman diri kalacaktır. Rab İsa asla tekrar 
ölmeyecektir. Kendisini izleyenlere ne vaat ettiğine kulak verin.  

Kutsal Kitap’ınızdan Matta 28.20’nin ilgili kısmını okuyun. 
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“İşte ben, ... her an sizinle birlikteyim.” Bunu yapabilir, çünkü son-
suza dek diridir. Eğer bir Hıristiyan’sanız, Rab İsa her zaman si-
zinle olacağını vaat eder. O halde, her ne zaman korkarsanız O’nun 
sizinle birlikte olduğunu hatırlayın ve size yardım etmesini isteyin. 
Belki de Hıristiyan olduğunuz için sizinle alay edenler olabilir. 
İsa’nın sizinle birlikte olduğunu ve yardım etmesi için O’na güve-
nebileceğinizi hatırlayın. Belki gece yatağınızda karanlıktan kork-
muş bir halde yatıyorsunuz. İsa’nın sizinle olduğunu ve bunun hak-
kında O’nunla konuşabileceğinizi hatırlayın. Yanlış bir şey yapma 
arzusuyla yüz yüze kaldığınızda, İsa’nın sizinle birlikte olduğunu ve 
O’na acı verecek olan herhangi bir şeye “Hayır!” deme gücü vere-
ceğini de hatırlayın. Anıl ancak bir Hıristiyan olduktan sonra kötü 
sözler kullanmaktan vazgeçebildi. Kötü sözler kullanmamak için 
Rab İsa’dan sık sık yardım istedi. Kurtarıcısı’nın her zaman yanında 
olduğunu ve yanlış şeyler yapmanın O’na acı vereceğini biliyordu. 
Anıl, Rab İsa’ya acı verecek hiçbir şey yapmak istemiyordu; çünkü 
O’nun çarmıhta kendisi için ne kadar acı çektiğini anlamıştı. İsa’nın 
sizinle birlikte olduğunu bilmek büyük fark yaratır. 

Rab İsa’nın diri olduğunu görmek Meryem’i çok etkiledi.  
İsa’yı (1A-7) ve mezarı (1A-16) çıkarın. 

Meryem tekrar öğrencilerin yanına gitti. 
Öğrencileri (1A-3, 1A-4 ve 1A-5) yerleştirin.  

Meryem sevinç ve heyecan içinde İsa’nın diri olduğunu söylemek 
üzere yanlarına vardığında, öğrenciler hâlâ Rab İsa’nın ölümünden 
dolayı üzüntü ve matem içindeydi. Meryem O’nu kendi gözleriyle 
gördüğünü söylemesine rağmen öğrenciler yine de inanmadılar. 
Mecdelli Meryem’i (1A-6) çıkarın. 

Aynı günün akşamı, öğrenciler hâlâ aynı odada saklanmaktaydı; ka-
pılar kapalı, üzüntü ve korku içindeydiler. Aniden İsa aralarında be-
liriverdi! 
İsa’yı (1A-7) yerleştirin. 

İsa’nın ne dediğini Yuhanna 20:19’dan okuyun. 

“Size esenlik olsun!” dedi. 

Onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Artık öğrenciler O’nu kendi 
gözleriyle gördükleri için diri olduğuna inanıyorlardı. Üzüntüleri 
gitmiş, sevinçle dolmuşlardı. Bütün söylenenler gerçekti. İsa ölüm-
den dirilmişti. 

İsa bundan sonra da kendisini birçok kişiye gösterdi. Bir keresinde 
500 kişiye göründü (1Korintliler 15.6). Öğrencileriyle zaman 
geçirerek, çarmıhta olanları anlamalarına yardım etti ve onlara 
öğretti. 

Ölümden dirildikten kırk gün sonra Rab İsa yine öğrencileriyle bir-
likteydi. Onlara Kutsal Ruh gelene kadar Yeruşalim’de kalmalarını 
söyledi. Kutsal Ruh, başkalarına İsa hakkında öğretmelerine yardım 
edecekti.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Elinizde “Mesih’in Yaşamı” 
Cilt 4’teki keçeli tahta  
şekilleri varsa, şu şekilleri 
bu bölümde kullanmak 
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isteyebilirsiniz: 49 ve 50 
(öğrenciler), 45 (İsa),  
48 (İsa göğe alınıyor) 
ve 51 (beyazlara  
bürünmüş adamlar). 
 
Elinizde kartlarla öğretiş  
serisi varsa, sahne 6-4, 
6-5 ve 6-6’yı kullanabilirsiniz.  

 
 
 

 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tekrar Oyunu 
 

Dirilişin tanıkları 
 

Sınıfınızı iki gruba ayırın  
ve gruplara sırayla  
sorular sorun.  
 
Grup soruyu doğru 
yanıtladığında, Mesih’in  
dirilişine tanıklık eden  
kişilerden birini kağıda yazarak 
her grup için bir tanık listesi 
oluşturun. 
 
Tanıkları şu sıraya  
göre dizin: 
Meryem (Yu.20:1),  
Yuhanna (Yu.20:5), 
diğer öğrenciler 
(Yu.20:19), 500 kişi  
(1.Korintliler 15:6). 
 
 

Ardından öğrencilerinin gözü önünde Rab İsa onların yanından 
uzaklaştı. 
İsa’yı (1A-7) çıkarın. 

Bir bulut içinde göğe alınırken öylece bakakaldılar. Aniden yan-
larında duran beyazlara bürünmüş iki adam (melek) gördüler. 
Şunları söylediler: 
Elçilerin İşleri 1:11’i okuyun. 

“Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe 
alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gele-
cektir.” 
Rab İsa tekrar öldü mü? 
Bir çocuğun yanıtlamasına fırsat verin. 

Cennete diri olarak geri döndü. Öğrenciler artık üzgün değildi. Bir 
gün cennette İsa’yla birlikte olacaklarını ve o gün gelene kadar da 
Kutsal Ruh’un onlarla birlikte olacağını vaat etmişti. Rab İsa her 
zaman sizinle birlikte mi? O’na Kurtarıcınız olarak iman ettiniz mi? 
Eğer bu sorulara “hayır” yanıtını verdiyseniz, şimdi söyleyecekle-
rim hakkında dikkatle düşünün. Rab İsa çarmıhta öldüğü zaman 
sizin cezanızı üstlendi ve ölümden dirildiği yani hâlâ yaşadığı için 
bugün sizin günahınızı bağışlayabilir. Cezayı hak edenin kendiniz 
olduğunu fark ettiyseniz, sizin cezanızı üstlendiği için Rab İsa’ya 
şükredin, O’na günahınızdan dolayı üzgün olduğunuzu söyleyin ve 
öldükten sonra görmeniz gereken cezadan sizi kurtarması için O’na 
iman edin. Tanrı sözü der ki (Rom.10:13’ten okuyun), “Rab’be 
yakaran herkes kurtulacak.” Eğer sizi kurtarması için Rab İsa’ya 
şimdi yakarırsanız, dirilmiş olan Kurtarıcı’nın vaadini siz de yaşa-
yabilirsiniz. Diri Kurtarıcınız Rab İsa her zaman sizinle olacaktır. 
Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar Soruları 
1. Öğrenciler niçin üzüntü ve korku içindeydiler? (İsa öldüğü için 

üzgündüler; tutuklanma / cezalandırılma / ölüm korkusu için-
deydiler.) 

2. Mecdelli Meryem onlara ne söylemeye geldi? (Rab İsa’nın be-
deni mezarda değildi.) 

3. Diğer kadınlar da geldi. Öğrenciler kadınların sözleri hakkında 
ne düşündüler? (Saçmalık olduğunu düşünüp inanmadılar.) 

4. Rab İsa’nın ölümden dirildiğine inanmak niçin önemlidir? (Di-
rilmemiş olsaydı, günahlarımızı bağışlayamazdı.) 

5. Cennete gidebilmek ümidiyle günah işlemeyi bırakıp iyi olmaya 
karar veren bir kişiye ne dersiniz? (Bunu kendi başına başara-
mazsın; günahlarının bağışlanmasına ve değişmek üzere yar-
dıma ihtiyaç duyarsın.) 

6. Mecdelli Meryem mezara geri gelip içeri baktığında ne gördü? 
(İki melek.) 
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7. Mecdelli Meryem kendisiyle konuşan kişinin İsa olduğunu nasıl 
anladı? (Onun adını söylediğinde.) 

8. İsa’nın her zaman kendisiyle birlikte olması bir Hıristiyan için 
nasıl bir fark yaratır? (Korktuğunda cesaret; günah işlemek üzere 
kışkırtıldığında yardım sağlar.) 

9. Öğrenciler İsa’nın dirildiğine en sonunda nasıl ikna oldular? 
(Bulundukları odada kendilerine görününce.) 

10. İsa ölümden dirildikten 40 gün sonra ne oldu? (Cennete geri 
döndü.) 

 

Devam eden etkinlik 
İsa dirildi 
Açık renkli bir kağıt üzerine her çocuk için mezar ve büyük kaya 
resminin birer fotokopisini çekin (63. sayfaya bakın). Zaman ve be-
cerileri elverdiği sürece çocuklar aşağıdaki etkinliğe devam edebi-
lirler. 
Mezar ve kayanın etrafını kesin; kaya üzerindeki uzun kağıt parça-
sını kesmemeye dikkat edin. Mezar resmi üzerinde işaretli (“a” ve 
“b”) yerlerden iki yarık açın. Kaya üzerindeki uzun kağıt parçasını 
bu yarıklardan geçirin. Kaya mezarın girişini kapatacaktır, ama 
(uzun kağıdın çekilmesiyle) hareket ettirildiğinde sözcükler okuna-
caktır. 
Ayrıca sahneye uygun renklerde kalem ya da pastel boyalar da 
sağlayabilirsiniz. 
 

Devam eden etkinlik 
Tanıklık kutusu (1. Bölüm) 
Çocuklara bu dersler esnasında “tanıklık etme gereçleri” hazırlayıp 
süsleyeceğinizi söyleyin. Bunun için tanıklık etmenize yardımcı 
olacak birçok gereci bir ayakkabı kutusu içine dolduracaksınız. 
Kutunun içine dua kitapçıkları koyarak işe başlayın. Beyaz, çizgili 
ya da kartonu A4’ün dörtte biri olacak şekilde kesin. Her bir çocuk 
için küçük birer kitapçık oluşturmak üzere bu sayfaların sekizini bir 
araya getirerek zımbalayın. 
Çocuklar kapak olmak üzere ön sayfaya “Dua Kitapçığı”, ikinci 
sayfaya “Aile” yazsınlar. “Aile” sayfasına kurtuluşları için dua edi-
len aile fertlerinin adı yazılsın. 
Çocuğu bu kitapçığı eve götürmeye, her gün dua ederken kullan-
maya, tanıklık amaçlı ayakkabı kutusu içinde tutmaya ve her hafta 
derse getirmeye teşvik edin. 
 

Devam eden etkinlik 
Kişisel tanıklıklar 
Çocuklara nasıl Hıristiyan olduğunuzu anlatın. Bunu yaptığınız    
zaman İsa’nın sizin için yaptıklarına tanıklık ettiğinizi açıklayın.

Tüm soruların  
yanıtlanmasından  
sonra en uzun tanık listesi  
olan grup yarışmayı  
kazanmış olur. 
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Hıristiyan olan çocuklardan tanıklık vermek isteyen olup olmadığını 
sorun. Tanıklık verirken kasete kaydetmek için izin isteyin. Ardın-
dan her çocuğun tanıklığını bir kağıda yazın ve başkalarına tanıklık 
etmekte kullanması amacıyla bunu tanıklık kutusunda saklamasını 
isteyin. 
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Ders 2 
Hıristiyanlar için Tanrı’nın gücü 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 2:1-41 

Temel gerçek 
Tanrı olan Kutsal Ruh her Hıristiyan’da yaşar. 

Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’ya Kurtarıcınız ola-

rak iman edin, o zaman Kutsal Ruh sizin 
içinizde de yaşayacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Kutsal Ruh, Tanrı’nın isteğine 
göre yaşamanıza yardım edecektir. 

Ezberlenecek ayet 
“Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
...benim tanıklarım olacaksınız.” Elçilerin İşleri 1:8 

Rab İsa bu sözleri göğe alınmadan hemen önce 
söyledi. Tanrı, çocuklarının kendisi hakkında di-
ğer insanlarla konuşmasını ister. Bunu yapmak 
zor bir iş olabilir, ama Tanrı onları yardımsız bı-
rakmamıştır. Tanrı olan Kutsal Ruh, diğer insan-
lara Rab İsa hakkında anlatmalarına yardım etmek 
ve onlara güç vermek üzere tüm Tanrı çocukla-
rında yaşar. 

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-11, 1A-12, 1A-13, 

1A-14, 1A-15, 1A-16, 1A-17, 1A-30, 1A-34 
VE 1A-38 

• Kartondan kesilmiş bir daire üzerine yazılı te-
mel gerçek. Temel gerçeği her öğretişinizde bu 
kartı gösterin. 

• Ayrıca şu sözcük şeritlerini de kullanmak iste-
yebilirsiniz: Kutsal Ruh, öğrenciler, inanlılar, 
Yeruşalim, tövbe etmek. 

• Kutsal Ruh’la ilgili öğretişi pekiştirmenize yar-
dım etmek için aşağıdakileri de şeritler üzerine 
yazıp kullanabilirsiniz: 
Kutsal Ruh Hıristiyanlar’a şu konularda yar-
dım eder: 
- Tanrı’yı hoşnut etmek için yaşamak 
- Yanlış bir şey yaptığınızı fark etmek 

- Tanrı sözünü anlamak 
- İsa’ya ait olduğunuzu göstermek 
- İsa’ya daha çok benzemek 

 
Dersin ana hatları 

Giriş  
 Birisinin sözünü yerine getirmesini beklemek. 
 

Olayların Gelişimi 
1. İnanlılar Rab İsa’nın verdiği sözü yerine ge-

tirmesini beklemektedir. TG 

2. Kutsal Ruh gelir. TG+ 

3. İnanlılar farklı dillerde konuşurlar. TG+ 

4. Petrus vaaz eder. 

5. “Ne yapmalıyız?” TG- 
 

Doruk Noktası 
3000 kişi kurtuluşa kavuşur. 
 

Sonuç  

Kutsal Ruh vaadine inanırlar. TG+, TG- 
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Ezber ayetini tekrar  
ederken başlangıçta ve 
sonda referansı da söyleyin. 
 
Çocukların ayetin nerede 
bulunduğunu anlamasına 
yardım edin – Yeni 
Antlaşma’da, Yuhanna 
bölümünün hemen  
ardından gelen bölümde  
(Elçilerin İşleri bölümü),  
İsa’nın göğe 
alınmasından sonra  
inanlıların neler  
yaptığı anlatılır.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezber Ayetini öğretmek 
Ezber ayeti 

“Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. ...benim tanıklarım 
olacaksınız.” Elçilerin İşleri 1:8 

 

Giriş 
Nesne dersi: Karınca ve küp şeker 
Küçük bir karınca masa üzerinde bir küp şeker buldu. Hemen 
tattı. M-m-m nefis! Harikaydı! Bencil davranmak istemeyen 
karınca, aceleyle masanın bacağından aşağı inip arkadaşlarına 
haber vermek istedi. Uzun zaman geçmeden karıncalar sıraya 
dizilmişlerdi bile. O küçük karınca diğerlerini şekere yönlendirdi 
ve hep birlikte bu güzel ziyafete katıldılar. 
Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, siz de bu karınca 
gibi olmalısınız. Gidin ve arkadaşlarınıza tanıklık edin – ne 
keşfettiğinizi anlatın. Onları Tanrı sözünü daha çok işitmeleri ve 
öğrenmeleri için getirin. Bugünkü ayet tanıklık edebilmeniz için 
Tanrı’nın size cesaret verdiğini söyler. 

 

Sunum 
Çocukların birinden sizin Kutsal Kitap’ınızdan ayeti okumasını ve ar-
dından görseli kullanarak sınıfça ayeti tekrar etmelerini isteyin. 

 

Açıklama 
…üzerinize inince… alacaksınız… olacaksınız – İsa burada, 
kurtulmak için kendisine iman edenlere konuşmaktadır. 
Kutsal Ruh üzerinize inince – Sizi günahtan kurtaran Rab İsa’ya 
iman ettiğiniz anda üzerinize inen Kutsal Ruh size güç ve beceri 
verir. 
güç alacaksınız – Tanrı sizden yapmanızı istediği şey için beceri, 
güç ve cesaret verir. 
benim tanıklarım olacaksınız – Rab İsa’ya iman eden kişiler 
O’na tanıklık etmeli, yani diğer insanlara O’nun hakkında an-
latmalıdırlar.  
 

Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Başkalarına Rab İsa hakkında bir şeyler 

anlatmak için öncelikle O’na günahtan sizi kurtarması için 
yalvarmalısınız. Bugünkü dersimizde Rab İsa’ya nasıl 
yaklaşıp kurtulabileceğinizi öğreneceksiniz. Bunu bugün 
yapmalısınız. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer bir Hıristiyan’sanız, Tanrı tanıklık et-
menizi ister. Bunu yapmanız için Kutsal Ruh’u aracılığıyla 
size beceri, güç ve cesaret verir. Buna güvenebilirsiniz, 
çünkü Tanrı verdiği sözleri her zaman yerine getirir. 
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Tekrarlama 
“Bil bakalım kim?” 

Ayeti çocuklarla birlikte birkaç kez okuyun; başlangıçta ve 
sonda ayet referansını da söyleyin. 

Ardından gönüllü bir çocuk seçin ve bu çocuğu sınıfa arkası 
dönük olacak şekilde ön tarafa konumlandırın. 

Referanslar da dahil olmak üzere ayeti sınıfla birlikte tekrar edin 
ve sondaki referansı, ses tonunu değiştirerek tekrarlaması için bir 
çocuğa işaret edin. Önde duran çocuk referansı söyleyen arka-
daşının kim olduğunu tahmin etsin. 

Tekrarlayın. 
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TG 

 
“Kutsal Ruh” – Baba ve  
Oğul’la eşit olan 
Ruh Tanrı’dır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pentikost” – Yahudiler’in 
her yıl Fısıh Bayramı’ndan  
50 gün sonra ürünün 
toplanmasını kutladıkları 
bayramdır. Bu bayramla  
ilgili daha detaylı bilgi için 
Levililer 23:15-22’ye bakın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Birisinin size verdiği sözü yerine getirmesini beklediğiniz oldu 
mu hiç? Belki anneannenler Cumartesi günü seni parka ya da 
oyuncakçıya götürmeye ya da dışarıda yemek yedirmeye söz verdi. 
Cumartesi sabahı nasıl hissedersin? Belki pencerede durup onların 
gelmesini beklersin. Belki televizyon seyretmeye ya da bir şeylerle 
oynayıp oyalanmaya çalışırsın, ama yine de ikide bir kapıya gider, 
gelip gelmediklerini kontrol etmek istersin. İyi bir şeyin olacağını 
bilmek heyecan verici bir şeydir. Bunun bir an önce olmasını di-
leriz. 

Acaba Rab İsa göğe alındıktan sonra O’nun öğrencileri de böyle mi 
hissediyordu? Rab İsa, onların yanından ayrılmadan önce öğren-
cilerine bir söz vermişti. Yeruşalim’de çok özel birinin gelmesini 
bekleyeceklerdi. Geçen haftadan (ya da bugünkü ezber ayetinden) 
bunun kim olduğunu hatırlıyor musunuz? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Kenti (1A-11) yerleştirin. 

Evet, Rab İsa Kutsal Ruh’u göndereceğini vaat etti. 

Kutsal Ruh’un kim olduğunu biliyor musunuz? 
Bazı çocukların yanıtlamasına fırsat vermek isteyebilirsiniz. 

Aynen Rab İsa Tanrı olduğu gibi, Kutsal Ruh da Tanrı’dır. Sadece 
tek bir Tanrı vardır; ama bu Tanrı kendisini üç benlikle açıklar: Ba-
ba Tanrı, Oğul Tanrı (Rab İsa) ve Kutsal Ruh Tanrı. Bunu tamamen 
anlamamız mümkün değildir, ama Kutsal Kitap’ta öğretildiği için 
buna inanırız. 

Kutsal Ruh’un bedeni yoktur. Ruh olduğu için gözle görülmez. Peki 
öğrenciler O’nun geldiğini nasıl anlayacaklardı?  

Öğrenciler ve diğer inanlılar, Rab İsa’nın kendilerine dediği gibi 
Yeruşalim’de bekliyorlardı. Yeruşalim insanlarla dolup taşmaktay-
dı. Yahudiler’in ürünün toplanmasını kutladığı Pentikost Bayramı 
nedeniyle birçok kişi kenti ziyaret etmekteydi. Yahudiler ve tek 
Tanrı’ya tapınan diğer kişiler, farklı dillerin konuşulduğu farklı 
ülkelerden gelmişlerdi. Hepsi de Pentikost Bayramı’nı kutlamak 
üzere, tapınağın olduğu Yeruşalim Kenti’nde olmak istiyordu. Bir-
çoğu büyük olasılıkla 50 gün öncesinde kutlanan ve Rab İsa’nın 
çarmıha gerildiği Fısıh Bayramı’ndan beri orada bulunmaktaydı. 
Belki de bazıları O’nun başına gelenlere tanık bile olmuştu. 

Bütün bu kalabalığın içinde, Yeruşalim’de bir evin üst katındaki 
odada, arasında öğrencilerin de bulunduğu 120 kadar inanlı Kutsal 
Ruh’un gelişini beklemek üzere toplanmıştı. Bu kişilere “inanlı” de-
niyordu, çünkü Tanrı’nın Kutsal Yazılar’da geleceğini vaat ettiği ve 
halkını günahlarından kurtaracak olan kişinin Rab İsa olduğuna 
inanıyorlardı. Şimdiyse O’nun vaat ettiği Kutsal Ruh’u
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göndermesini bekliyorlardı. Ardından hayret verici bir şey oldu! 
Tanrı sözünün dediklerini dikkatle dinleyin.  

Elçilerin İşleri 2:2-3’ü okuyun. 

“Ansızın gökten, güçlü bir rüzgârın esişini andıran bir ses geldi ve 
bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeyle-
rin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.” 

Kutsal Ruh inanlıların içinde yaşamaya gelmişti! Tanrı tarafından 
gönderilen rüzgârın güçlü bir şekilde esişi ve ateşten dillere benzer 
şeyler, Kutsal Ruh’un onlar içinde yaşamaya geldiğini göstermek 
içindi. O, ruh olduğu için O’nu gözleriyle göremediler, ama bu be-
lirtiler sayesinde geldiğini biliyorlardı. Kutsal Ruh artık neredeydi?  

Bir çocuğun yanıtlamasına fırsat verin. 

Kutsal Ruh oradaki inanlıların içinde yaşamaya başladı. 

Peki Kutsal Ruh bugün nerede yaşıyor? 

Yanıtları dinleyin. 

Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman eden herkesin içinde yaşar. 
Günahınızdan dönüp bağışlanmak için Rab İsa’ya iman ettiyseniz, 
Kutsal Ruh içinizde yaşar. Tanrı’nın isteğine uygun yaşamanıza 
yardım etmek için sizinle birliktedir. Yanlış bir şey yaparken yaptı-
ğınız şeyin doğru olmadığını hissetmenize neden olan O’dur. Tanrı 
sözünü evinizde okurken ya da kilisede veya Pazar okulunda 
dinlerken anlamanıza yardım eden O’dur. Rab İsa’ya ait olduğu-
nuzu yüreğinizin derinliklerinde hissetmenize yardım eder. Rab 
İsa’ya daha çok benzemeniz için sizi değiştirir. Belki önceleri ben-
cildiniz, ama Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizden bu 
yana paylaşmaya daha hevesli oldunuz. İşte bu, Kutsal Ruh’un sizi 
değiştirdiğini ve Tanrı’nın isteğine uygun yaşamanıza yardım etti-
ğini gösterir. Tanrı’nın iman eden her bir kişiye Kutsal Ruh’u ver-
diğini bilmek ne kadar da harika, değil mi? 

Kutsal Ruh o gün geldiğinde Tanrı, Rab İsa’ya iman edenlerde ya-
şadığını göstermek için özel bir yol kullandı. Evin yakınında olan 
diğer kişiler de o güçlü rüzgâr esişini andıran sesi işitmiş olabilirdi. 
Belki de bu sesin nereden geldiğini merak eden bir kalabalık top-
lanmıştı. 

Kenti (1A-11) çıkarın. Kalabalığı (1A-12, 1A-17, 1A-30, 1A-34 VE 1A-38) ve 
iki öğrenciyi (1A-13 ve 1A-14) ekleyin. 

İnanlıların konuştuğunu işittiklerinde şaşırıp kaldılar. Hatırlayacak-
sınız, o günlerde Yeruşalim’de başka diller konuşan birçok yabancı 
bulunmaktaydı. Her yabancı kişi inanlıların, geldikleri ülkenin di-
linde konuştuğunu işittiler. Tanrı, Kutsal Ruh’un Rab İsa’ya iman 
eden kişilerde yaşamak için geldiğini göstermek üzere çok özel bir 
şey yapıyordu. Kutsal Ruh inanlılara hiç bilmedikleri dillerde konu-
şabilmeleri için yardım ediyordu. 
 
 

 
 
 
 
 
Dikkat edin, Kutsal Yazılar 
güçlü bir rüzgârın esişini 
andıran sesten söz eder. 
Buradan hareketle,  
rüzgârın etkisinin  
görülmediğini ya da  
hissedilmediğini, fakat  
sadece işitildiğini  
söyleyebiliriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 
Üzerinde, “Tanrı olan  
Kutsal Ruh her Hıristiyan’da 
yaşar” yazılı olan temel 
gerçek kartını gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pentikost kutlaması  
için Yeruşalim’de bir  
araya gelen Yahudiler’in 
hepsi büyük olasılıkla
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Grekçe ve geldikleri ülkelere 
ait yerel dilleri de 
konuşuyorlardı. Kutsal 
Ruh üzerlerine indiğinde 
öğrencilerin mucizevi bir 
şekilde konuştuğu diller 
bunlardı. 
 

TG+ 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu kartı gösterin. 
 
 
 
Çocuklar tanıklık  
edebilecekleri bir kişi  
hakkında düşünsünler. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kişisel danışmanlık için 
hazır olduğunuzu dile getirin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnanlıların yaşamında görülen ne büyük bir değişiklikti bu! Rab İsa-
nın ölümünden sonra ve dirildiğini öğrenmeden önce, Rab İsa’yı iz-
ledikleri için tutuklanma korkusuyla kapıları kilitli bir odada top-
landıklarını hatırlıyor musunuz? Oysa şimdi sokaklarda, kendilerini 
dinleyen herkese O’nun hakkında konuşuyorlardı! 
Bu farkın nedeni neydi? İçlerinde yaşayan ve Rab İsa hakkında ko-
nuşmaları için onlara cesaret veren, Kutsal Ruh’tu. Sevgili Hıristiyan 
çocuklar, arkadaşlarınızla Rab İsa hakkında konuşmayı zor mu 
buluyorsunuz? Belki bazı arkadaşlarınız Rab İsa’nın adını kötü bir 
şekilde kullandılar ve bunu yapmanın yanlış olduğunu onlara 
açıklamanız gerektiğini biliyorsunuz. Tanrı’dan size cesaret 
vermesini ve Kutsal Ruh’u aracılığıyla size yardım etmesini isteyin. 
Gelin bir an için Sıla adlı bir kız hakkında düşünelim. Sıla bir 
Hıristiyan’dı, ama okul arkadaşları Hıristiyan değildi. Sıla Tanrı’yı 
hoşnut edecek şekilde yaşamak istiyor ve Tanrı’nın, Rab İsa hak-
kında başkalarıyla konuşmasını istediğini de biliyordu. Sıla’nın ar-
kadaşları sık sık Tanrı’nın adını kötüye kullanıyordu. 
Aşağıdaki soruların yanıtlanmasına mümkün olduğunca çok çocuğun katılımını 
sağlayın. 

Sıla sizce ne yapmalıdır? Karşısındakileri kırmadan nasıl bir şeyler 
söyleyebilir? Acaba arkadaşları nasıl hisseder? Ne gibi tepkiler gös-
terebilirler? 
Çocuklara, arkadaşlarının hoş olmayan bir tepki verebileceğini hatırlatın – 
kötü sözler söyleyebilir, arkadaşlıklarını kesebilirler.  

Sıla’ya kim yardım edecektir? Eğer Sıla böyle davranacak olsa, Tanrı 
bunun hakkında ne hisseder acaba? 
Belki siz de Hıristiyan’sınız ve Sıla’nınkine benzer bir sorununuz 
var. Bazen ne yapmanız gerektiğini bilmekte zorlanabilir ve Kutsal 
Kitap’ın size yardım etme konusunda neler söylediğini öğrenmek 
isteyebilirsiniz. Unutmayın, toplantılarımızdan sonra her zaman 
gelip benimle konuşabilirsiniz; Kutsal Kitap’tan öğrenmeye ihtiyaç 
duyduğunuz her konuda size yardım etmeye çalışırım. Belki de 
Tanrı’nın sizden ne yapmanızı istediğini biliyor, ama bunu yapmayı 
çok zor buluyorsunuz. Eğer bununla ilgili olarak konuşmak ister-
seniz, Tanrı’nın Kutsal Ruhu aracılığıyla içinizde yaşaması için dua 
edeceğim.  
Kutsal Ruh sizi çeşitli yollarla değiştirecektir.  
Çocuklara, “Anne babanız / arkadaşlarınız / Pazar okulu öğretmeniniz sizde ne 
gibi değişiklikler görebilir?” diye sorun ve yanıtlamalarına fırsat vererek 
katılımlarını sağlayın. 

Anne babanız onların sözünü daha çok dinlediğinizi ve sizden iste-
nenleri yapmaya daha hevesli olduğunuzu fark edecektir. Arkadaş-
larınız başkalarının arkasından kötü şeyler söylemeyi bıraktığınızı 
görecektir. Pazar okulu öğretmeniniz Tanrı sözünden daha çok şey 
öğrenmek istediğinizi fark edecektir. Kutsal Ruh, Yeruşalim’deki 
inanlıları değiştirdiği gibi sizi de değiştirebilir.  
Kalabalık içindeki insanlar birbirlerine (Elçilerin İşleri 2:12’den okuyun), 
“Bunun anlamı ne?” diye soruyorlardı. 
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Kutsal Kitap’ın dediğine göre, inanlıların “Tanrı’nın büyük işleri” 
(Elç.2:11) hakkında konuştuğunu işittiler. Hiç şüphem yok ki, inan-
lılar Tanrı’nın, günahları bağışlamak ve iman edenleri cennete git-
meye hazırlamak için Rab İsa’yı gönderdiğini anlatıyorlardı. Ka-
labalık içindeki bazı kişiler dikkatle dinliyor, bazılarıysa birçok dil-
de konuştukları için inanlılara gülüyor ve onlarla alay ediyorlardı. 

(Elçilerin İşleri 2:13’ten okuyun.) “Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış” 
dediler. 

İnanlıların sarhoş olduğunu düşündüler.  
Petrus’u (1A-13) kalabalığa doğru yaklaştırın. 

Bunun üzerine Petrus ayağa kalktı ve yüksek sesle olanları anlat-
maya başladı. Kendisini dinleyen kalabalığa peygamber Yoel’in 
bunun olacağını söylediğini anlattı. 
Konuşurken Kutsal Kitap’ınızda Yoel bölümünü açın ve üzerinde açıklama 
yapmadan Eski Antlaşma’daki sözleri çocuklara gösterin. 

Tanrı uzun yıllar önce halkına, Peygamber Yoel aracılığıyla Ruhu-
nu göndereceğini ve, “O zaman Rab’be yakaran herkes kurtulacak” 
(Yoel 2:32) dediğini anlattı. 
Çocukların verdiğiniz bilgileri nereden aldığınızı iyice anlaması için, aşağı-
daki bölüm boyunca Elçilerin İşleri 2’yi tekrar tekrar referans olarak verin. 

Petrus Rab İsa’nın nasıl çarmıha gerilerek öldürüldüğünü, Tanrı’nın 
O’nu ölümden dirilttiğini; ve ölümden dirilmesinden sonra kendisi-
nin ve daha birçok kişinin O’nu nasıl gördüğünü anlattı. 
Bu aşamada kısaca çarmıh (1A-15) ve mezar (1A-16) görsellerini kullanabi-
lirsiniz. Eğer bunu yapmaya karar verirseniz, bunları ayrı bir tahta üzerine 
koymak çok daha iyi olacaktır. 
Rab İsa’yı izleyenlerin birçoğu da oradaydı ve insanlara, “Evet, 
O’nu kendi gözlerimizle gördük” diyebildiler. 

Petrus Rab İsa’nın cennete geri döndüğünü ve şimdi de Kutsal Ruh’u 
gönderdiğini açıkladı. İnanlıların bilmedikleri dillerde konuşmasını 
ve Rab İsa hakkında anlatmalarını sağlayan da Kutsal Ruh’tu zaten. 

Kutsal Ruh kalabalık içindeki birçok kişiye de konuşuyordu. Gü-
nahlarını bağışlaması için Rab İsa’ya henüz iman etmemişlerdi. 
Kutsal Ruh içlerinde yaşamıyordu, ama onlarla konuşuyordu. Gü-
nahlı oldukları konusunda onları ikna ediyordu. Günahlardan kur-
tulmanın tek yolunun, Rab İsa’nın çarmıhta ölerek cezalarını üst-
lendiğini ve bağışlanmak için O’na iman etmeleri gerektiğini 
anlamalarına yardım ediyordu. 

Bu yüzden şöyle sordular (Elçilerin İşleri 2:37’den okuyun): “Kardeşler, 
ne yapmalıyız?” 

Siz de bu soruyu soruyor musunuz? Kutsal Ruh size günahınızı ve 
bunun ne kadar korkunç olduğunu gösterdi mi? Bir gün cennette 
Tanrı’yla birlikte olabilmek için günahınızdan nasıl kurtulabilece-
ğinizi biliyor musunuz? Petrus’un halka neler dediğine kulak verin. 
Kutsal Kitap’ınızdan Elçilerin İşleri 2:38’i okuyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Yoel’in verdiği peygamberlik 
(Yoe.2:28-32) temel itibarıyla 
Mesih’in ikinci gelişiyle ilgilidir.  
Matta 24:29’a bakın. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 
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Onlara tövbe etmeleri gerektiğini söyledi. “Tövbe etmek”, işledi-
ğiniz günahtan dolayı üzgün olmak ve artık Tanrı’ya karşı günah 
işlemeye devam etmek istemediğinizi söylemektir. Tanrı’nın buy-
ruklarına itaatsizlik ettiğinizde ve günahınızın Rab İsa’nın aracılığı 
olmadan başka bir yolla bağışlanabileceğini düşündüğünüzde Tan-
rı’ya karşı günah işlersiniz. Rab İsa çarmıh üzerinde öldüğünde si-
zin günahınız yüzünden Tanrı tarafından cezalandırıldı. Tövbe edip 
sizi bağışlaması için O’na iman ederseniz, artık günahınız yüzünden 
cezalandırılmanız gerekmez. Günahınızın bağışlanması için tek yol 
budur. Petrus halka, tövbe edip bağışlanmak üzere Rab İsa’ya iman 
ederlerse (burada tekrar Elçilerin İşleri 2:38’e işaret edin) Kutsal Ruh’u 
alacaklarını söyledi. Tanrı’yı hoşnut etmelerine yardım etmek için 
onların içinde yaşayacaktı. Değişemeyeceğinizi ya da günah iş-
lemeyi bırakamayacağınızı düşünüp Rab İsa’dan sizi bağışlamasını 
istemeyi erteleyip duruyor musunuz? Artık bunu bir bahane olarak 
kullanmayın. Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ederseniz, Kutsal 
Ruh gelip içinizde yaşayacak ve sizi O değiştirecektir. Petrus ken-
disini dinleyen halka Kutsal Ruh vaadinin (Elçilerin İşleri 2:39’dan 
okuyun), “Sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız 
Rab’bin çağıracağı herkes için geçerli” olduğunu söyledi. Bu vaat 
Rab İsa’ya iman eden herkes içindir. Bu vaat o günlerde Yeruşa-
lim’de bulunan halk için olduğu kadar, bugün sizin için de geçerli-
dir. 

Kalabalık içindeki 3000 kişi için çok özel bir gündü. O gün, bunca 
kişi Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etti. 
Öğrencileri (1A-13 ve 1A-14) ve kalabalığı (1A-12, 1A-30, 1A-34 ve 1A-38) 
çıkarın, ama küçük bir grup (1A-17) kalsın. 

3000 yeni imanlı! Böylece Kutsal Ruh 3000 kişiyi daha değiştirmek 
ve Tanrı’yı hoşnut edecek şekilde yaşamalarına yardım etmek üzere 
onların içinde yaşıyordu. Ateşten dillere benzeyen şeyler onlara gö-
rünmedi, ama günahtan dönüp bağışlanmak için Rab İsa’ya iman 
eden herkesin içinde Kutsal Ruh’un yaşayacağını vaat eden Tan-
rı’ya inandılar. 

Tanrı olan Kutsal Ruh sizin içinizde de yaşıyor mu? Eğer Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, bu doğrudur. Hiç kimse O’nu 
içinizde göremez, ama O’nun yaşamınızda yaptığı değişiklikleri gö-
rebilirler. Yabancı dillerle konuşmayabilirsiniz –Tanrı’nın insanla-
rın bir anda Rab İsa hakkında işitmeleri ve vaat ettiği gibi Kutsal 
Ruh’u gönderdiğini anlamaları için yaptığı özel bir olaydı bu– fakat 
diğer insanlar davranış ve tutumlarınızdaki değişikliği görecektir. 
Belki daha önce Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmiş olma-
nıza rağmen, Kutsal Ruh’un içinizde yaşadığını bilmiyordunuz. 
Artık bunu bildiğinize göre, zor anlarda size yardım etmesi için 
O’na güvenebilirsiniz. Yanlış yapmak üzere kışkırtıldığınızda, O’nun 
sizinle beraber olduğunu ve o yanlış şeyi yaparsanız O’na ne kadar 
acı vereceğinizi düşünün.  

Belki de Kutsal Ruh içinizde henüz yaşamıyor olsa da, günahınız 
hakkında sizinle konuşuyor olabilir. Günahınızdan dolayı üzgün 
müsünüz? Günahtan uzaklaşmak istiyor musunuz? Günahınızı
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bağışlayabilecek tek kişinin Rab İsa olduğunu anlıyor musunuz? Bu 
sorulara “evet” yanıtını verebiliyorsanız, Kutsal Ruh’un size söy-
lediklerine kulak verin ve harekete geçin. Tanrı’ya, O’na karşı gü-
nah işlediğiniz için ne kadar üzgün olduğunuzu söyleyin. Sizin yeri-
nize Rab İsa’yı cezalandırdığı için O’na şükredin. Sizi bağışla-
masını isteyin ve bağışladığına inanın. Petrus’un halka ne dediğini 
hatırlayın. Günahınızdan tövbe edin ve günahlarınızın silinmesi için 
Rab İsa’ya iman edin. Eğer bunu yaparsanız, Kutsal Ruh da gelip 
içinizde yaşamaya başlayacaktır; çünkü Tanrı bağışlanmak için Rab 
İsa’ya iman eden herkese Kutsal Ruh’u vereceğini vaat etti. 
Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Tekrar soruları 
1. İsa kimi göndereceğini vaat etti? (Kutsal Ruh’u.) 
2. Kutsal Ruh kimdir? (Tanrı’dır.) 
3. Kutsal Ruh’un, Yeruşalim’deki evin üst katında bulunan 120 

inanlıda yaşadığını gösteren belirtiler nelerdi? (Güçlü bir rüz-
gârın esişini andıran ses; ateşten dillere benzeyen bir şeyler.) 

4. Diğer ülkelerden gelmiş olan kişiler inanlıların dediklerini nasıl 
anladılar? (Kutsal Ruh inanlıların bilmedikleri dillerde konuşma-
sını mümkün kıldı.) 

5. Bugün Kutsal Ruh nerede yaşar? (Bağışlanmak için Rab İsa’ya 
iman eden herkesin içinde.) 

6. Kutsal Ruh’un yardım edeceği bir yol gösterin. (Tanrı’yı hoşnut 
ederek yaşamamıza; yanlış yaptığımızı görmemize; Tanrı sözünü 
anlamamıza; İsa’ya ait olduğumuzu bilmemize; İsa’ya daha çok 
benzememize yardım eder.) 

7. İnanlılar İsa hakkında konuşmaktan nasıl korkmaz oldular? (İçle-
rinde yaşayan Kutsal Ruh onlara cesaret verdi.) 

8. Kalabalıktaki halkın çoğunluğu inanlı değildi. Kutsal Ruh onlara 
ne hakkında konuşuyordu? (Günahları.) 

9. Petrus onlara ne yapmaları gerektiğini söyledi? (Tövbe etmele-
rini.) 

10.Petrus, Tanrı’nın verdiği başka hangi vaatten söz etti? (Tövbe 
edip İsa’ya iman ederlerse, Kutsal Ruh’u alacakları vaadinden.) 

 

Devam eden etkinlik 
Kutsal Ruh’un yaşantımızda değiştirebileceği şeyler 
Bu fikirlerden birini tek başına kullanabileceğiniz gibi, çocuklardan 
dersin sonunda, ders sırasında kullandığınız örneklerden birinin 
resmini çizmelerini de isteyebilirsiniz.  
1. Çocukları küçük gruplara ayırın ve her grubu yönetmesi için bir 

öğretmen ya da yardımcı görevlendirin. Her gruba birer kalem 
ve kağıt verin.  Kutsal Ruh’un gruptaki çocukların yaşında olan 
birisinin yaşamında, ne gibi şeyleri değiştirebileceğini liste 
haline getirmelerini isteyin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tekrar Oyunu 
 

Karışık harfler 
 

Aşağıda harf sırası 
karıştırılmış cümleyi  
büyükçe bir kağıt üzerine yazın: 
 
ITNAR LNAO SUKLTA UHR RHE 
YİHNIRTSİA NEÇİİD ARŞYA. 
 
(Tanrı olan Kutsal Ruh her 
Hıristiyan’ın içinde yaşar.) 
 
Cümledeki harflerin düzgün  
sıraya konmuş halini gösterecek 
olan her harf için bir çizgi çekin. 
 
Her çizginin altına bir rakam  
koyun ki çocuklar hangi harfi 
bulmaya çalıştıklarını ayırt 
edebilsinler.  
 
Gruplara dönüşümlü olarak  
soru yöneltin. 
 
Çocuklardan birisi doğru  
yanıt verdiğinde grubuna  
100 puan verin ve hangi harf,  
sözcük ya da cümle olduğunu 
tahmin etmesine fırsat tanıyın. 
 
Tahmini doğruysa grubuna  
bir 100 puan daha verin. 
 
Soruların hepsinin  
yanıtlanmasından sonra  
en yüksek puana sahip  
olan grup kazanır.
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Yanınızda yeni gelenlere 
ve tanıklık kutusunu  
yanlarında getirmeyi  
unutanlara vermek üzere 
ekstra ayakkabı kutusu ve 
dua kitapçığı bulundurun.  
 
 
 
“Sözsüz kitap” hakkında 
daha fazla bilgi için ofisle  
temasa geçin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Her bir çocuğa ortasında bir çizgi olan ya da ortadan katlanmış 
bir kağıt parçası verin. Sayfanın bir yarısı “önce” diğer yarısı 
ise “sonra” olarak işaretlenmelidir. Her çocuk Kutsal Ruh’un 
bir kişiyi değiştirmesinden önce ve sonra nasıl olacağını gös-
teren bir örnek çizsin. 

 

Devam eden etkinlik 

Tanıklık kutusu (2. bölüm) 

Çocuklar dua kitapçığının 3. sayfasına “Arkadaşlar” başlığını atıp 
kurtulmaları için dua ettikleri arkadaşlarının listesini yapsınlar. 

Her çocuğun bir “sözsüz kitap” yaparak aile fertlerine ve arka-
daşlarına tanıklıkta bulunmasına yardım edin. Siyah, kırmızı, beyaz, 
sarı ya da altın ve yeşil renkli küçük boy kağıtları (ya da keçeleri) 
ortadan ikiye katlayın. Katlanmış sayfaları yukarıda belirtilen sıraya 
göre sırt sırta yapıştırın. Yeşil ve siyah sayfaların arka kısımları üst 
üste yapıştırılsın ve sarı sayfanın arka kısmı kapağı oluştursun. 

 
       

Koyu renkli sayfanın günaha, kırmızının İsa’nın kanına, beyazın 
İsa’nın günahımızı aklamasından sonra yüreğimizin durumuna, sarı 
ya da altın rengin cennete ve yeşilin Mesih’e Kurtarıcı olarak iman 
etmemizden sonra bir Hıristiyan olarak gelişmemize işaret ettiğini 
açıklayın. 
 

Devam Eden etkinlik 

Canlandırma 
“Sözsüz kitabı” kullanarak sınıfa Müjde’yi açıklayacak olan gö-
nüllüler seçin. Ardından çocuklar ikişerli gruplar halinde birbirle-
rine “sözsüz kitabı” açıklama provası yapsınlar. 
 

Devam Eden etkinlik 

Kişisel tanıklıklar 

Ders 1’de açıklandığı gibi, çocukların tanıklıklarını kaydedin veya 
kağıda not alın. 
 

Kırmızı Beyaz 

Siyah Sarı Yeşil 

CİLT KENAR 
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Ders 3 
Tanrı, Hıristiyanlar aracılığıyla işler  
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 3:1-16  
 

Temel gerçek 
Rab İsa sizin en büyük ihtiyacınızı karşılayabilir. 
 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Günahınızı kaldırabilecek 

olan tek kişi Rab İsa’dır – O’na iman 
edin. 

Kurtulmuş olanlar: Diğer insanlara Rab İsa’nın iç-
lerindeki en derin ihtiyacı karşılayabile-
ceğini anlatın. 

 

Ezberlenecek ayet 
“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin 
ve Tanrı’ya dönün.” Elçilerin İşleri 3:19 
 

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-22, 1A-23, 1A-24, 

1A-25, 1A-26, 1A-29, 1A-30 ve 1A-41 
• Temel gerçek sözcük şeridi: Bunu, Rab İsa’nın 

silueti olarak kesilmiş bir kart üzerine 
yapıştırabilirsiniz. Temel gerçeği her öğretişi-
nizde bu kartı gösterin.  

• Sözcük şeritleri: Günah (siyah renkli bir kar-
tondan kesilmiş kalp şekli üzerine yapıştırıl-
mıştır.)  

• Aşağıdaki sözcük şeritleri de kullanılabilir: Sa-
kat, Petrus, Yuhanna, tapınak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 
Giriş  
 Sakat adam ve yaşamı hakkında.  
 

Olayların Gelişimi 
1.   Petrus ve Yuhanna tapınağa gider.  

2.   Sakat adam para dilenir.  TG- 

3.   “Bize bak” – paramız yok. TG- 
4.   “Nasıralı İsa Mesih’in adıyla, yürü!” 

 
Doruk Noktası 

Adam sıçrayıp ayağa kalkar. TG- 
 

Sonuç  
Adam tapınakta Tanrı’yı yüceltir. 

Halk şaşkınlık içindedir. TG+, TG- 
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TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Adam tapınağın girişlerinden biri olan ve adına yaraşır güzellikteki 
Güzel Kapı’nın yanındaki toprak zeminde oturuyordu. 
Adamı (1A-24) yerleştirin. 

Her gün olduğu gibi, o gün de, bütün gün oturup gelen geçenden 
para dilenmek üzere oraya taşınarak getirilmişti. Niçin taşınması 
gerekmişti acaba? Yaşamı boyunca hiç yürümemişti; sakattı. Ayak-
larında ve bileklerinde bir sorun vardı. Niçin insanlardan para is-
temesi gerekiyordu? Sakat olduğu için çalışamıyordu ve o günlerde 
devlet çalışamayanlara yardım etmiyordu. Bu yüzden sakat adam, 
ailesi ya da arkadaşları tarafından tapınağa getirilmiş ve dilenmek 
üzere tapınağın girişine bırakılmıştı. Tapınağın yakınında 
dilenmeye uygun bir yer vardı. Birçok kişi her gün dua etmeye 
gittiği için, para dilenecek birçok insan olurdu. Her zaman yaptığı 
gibi yine aynı yerde oturuyordu. Saat öğleden sonra üç civarıydı ve 
tapınakta özel dua zamanıydı. Bir sürü insan geliyordu ve hiç 
şüphesiz sakat adam, gelip geçenlerin kendisine bol sadaka 
vereceğini ümit ediyordu. Petrus ve Yuhanna da tapınağa doğru 
ilerlemekteydi. 
Petrus’u (1A-41) ve Yuhanna’yı (1A-23) yerleştirin. 

Her gün Tanrı’yı övmek ve dua etmek için oraya giderlerdi. O gün 
tapınağa Güzel Kapı’sından gireceklerdi. Ne gördüler dersiniz? 
Bir çocuğun yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet, sakat adamı gördüler. Ve adam onlardan ne istedi acaba? 
Bir çocuğun yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet, para istedi. 

Sakat adamın en çok neye ihtiyacı vardı dersiniz? En büyük ihtiyacı 
neydi acaba? En çok paraya mı ihtiyacı vardı? Yoksa yürümesi her 
şeyden daha mı önemliydi? Evet, yiyecek almak için paraya ihtiyacı 
vardı. Eğer doktorlar onun yürümesini sağlayacak olsa, para 
kazanmak için iş bulabilirdi. Ama bu adamın paradan daha çok ihti-
yaç duyduğu bir şey daha vardı. Doğuştan sahip olduğu öyle bir so-
runu vardı ki, bu sorun, kötürüm olmasından daha da kötüydü. 
Aslında siz de bu büyük sorunla doğdunuz. Bunun adı günahtır. 
“Günah” sözcüğünü kalp şekli üzerine yerleştirin. 

Günah nedir? 
Yanıtlar için zaman ayırın. 

Günah Tanrı’ya itaatsizlik etmektir – yapmamamız gerektiğini söy-
lediği şeyi yapmak ve yapmamızı söylediği şeyi yapmamaktır. Bir 
şeyin günah olup olmadığını nasıl biliriz? 
Yanıtlar için zaman ayırın. 

Tanrı, kendi sözü olan Kutsal Kitap’ta neyin doğru neyin yanlış ol-
duğunu söyler. Ayrıca doğduğumuz zaman günah işlemeye istekli 
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bir doğamız olduğunu da söyler. Yanlış şeyler yapmayı doğru şey-
ler yapmaktan daha kolay bulursunuz. Öfkelenmek kendinizi tut-
maktan daha kolay gelir; başınızı dertten kurtarmak için yalan söy-
lemekten çekinmezsiniz; arkadaşlarınızın yanlış bir şeyler yapmaya 
kalkıştığına tanık olduğunuzda onlardan farklı davranmayı zor bu-
lursunuz. Hiç kimse size böyle olmanızı öğretmemiştir. Doğduğu-
nuz zaman günahlı bir doğanız vardı. Günah niçin böylesine büyük 
bir sorun acaba? 

Yanıtlar için zaman ayırın. 

Çünkü günah sizi Tanrı’dan ayırır. Günahınız sizden uzak-
laştırılmadıkça, Tanrı’yla birlikte olmak üzere cennete gitmeniz 
mümkün olmaz. Aksine Tanrı, günahınızı sonsuza dek cezalandıra-
caktır. En büyük ihtiyacınız, en çok gereksinim duyacağınız şey, 
günahınızın sizden uzaklaştırılmasıdır. Ama genellikle diğer ihtiyaç 
ve isteklerinizle meşgul olduğunuz için, en çok gereksinim duydu-
ğunuz şeyi düşünmezsiniz bile. Belki o sakat adam da günah sorunu 
yerine, yeterince para toplamak hakkında düşünüyordu. 

Petrus ve Yuhanna durup ona baktılar. Belki sakat adam geçip gi-
denlere dikkatle bakmazdı. Belki başı öne eğik bir halde, utanarak 
dileniyordu; ya da başkalarından para istemekle meşgul olduğundan 
onları görmemişti. 

Petrus adama şöyle dedi (Elçilerin İşleri 3:4’ten okuyun): “Bize bak.” 

Sakat adam onların kendisine para vereceğini düşündüğü için dik-
katle onlara baktı. Petrus konuşmaya başladığında kim bilir ne ka-
dar da hayal kırıklığına uğradı! 

Elçilerin İşleri 3:6’yı okuyun. 

“Bende altın ve gümüş yok...” 

Petrus ve Yuhanna’nın parası yoktu; o halde bu adama nasıl yardım 
edebilirlerdi acaba? 

Petrus ve Yuhanna kendi başlarına bu adama yardım edecek du-
rumda değillerdi, ama ona yardım edebilecek birisini tanıyorlardı. 
İhtiyacı her ne olursa olsun, Rab İsa Mesih’in yardım edebileceğini 
biliyorlardı. Bu adamın sahip olduğu en büyük ihtiyacı karşılayabi-
leceğini biliyorlardı. Bu büyük ihtiyaç neydi? 

Bir çocuğun yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, günahından kurtulma ihtiyacı. Petrus, Yuhanna ve diğer inan-
lılar da gittikleri her yerde, Rab İsa’nın günahları kaldırabildiğini 
insanlara anlatıyorlardı. Rab İsa’nın çarmıhta öldüğünde tüm dün-
yanın günahına karşılık Tanrı tarafından nasıl cezalandırıldığını, 
ölümden dirildiğini ve şimdiyse günaha sırtını dönen ve bağışlan-
mak için kendisine iman eden kişilerin günahını kaldırabileceğini 
açıklıyorlardı. 

Çarmıhı (1A-26) farklı bir tahta üzerine yerleştirin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Çocuklar hikayenin bu 
kısmını canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
Üzerinde, “Rab İsa  
sizin en büyük ihtiyacınızı 
karşılayabilir” yazan  
temel gerçeği gösterin. 
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Bunun en büyük ihtiyaç olduğuna inanıyor musunuz? Ya da bundan 
daha çok istediğiniz başka şeyler de var mı? 

Gelin şimdi birlikte, her şeyden çok bir bisiklet isteyen Ali adlı bir 
çocuk hakkında düşünelim. Yeni bisikletine kavuşana kadar mutlu 
olmayacağına ve bisikletin kendisine mutluluk getireceğine 
inanıyordu. Sonunda doğum gününde yeni bir bisiklete kavuştu. 
Artık o kadar mutluydu ki! Acaba her zaman mutlu mu olacaktı? 
Hayır, birkaç hafta içinde hoşuna giden başka bir şey gördü –en son 
çıkan bilgisayar oyunuydu bu– ve bu oyuna sahip olana kadar tam 
anlamıyla mutlu olamayacağını düşündü. Böylece Ali hep daha 
fazlasını isteyerek büyüyecekti. Bir işe girecek, ama maaşı daha iyi 
olan başka bir işin peşinden gidecekti. Arabası olmasına rağmen 
daha hızlı giden ve daha güzel görünen başka bir arabanın hayalini 
kuracaktı. Ev alacak, ama onun da daha büyüğünü isteyecekti. Ali 
bütün bunların önemli olduğunu düşünürdü. Kendisini mutlu hisse-
debilmek için bunların önemli olduğuna inanır ve hiç bir zaman 
tatmin olmazdı. Oysa yaşamdaki en önemli şey daha çok paraya ya 
da mala sahip olmak değildir. Ali’nin en büyük  ihtiyacı  neydi 
sizce? 
Yanıtlar için zaman ayırın. 

Aynen sizin gibi, onun da en büyük ihtiyacı, günahından 
kurtulmaktır. Peki bu nasıl olabilir? Tanrı sözünün ne dediğine 
kulak verin. 
Elçilerin İşleri 3:19’u okuyun. 

“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dö-
nün.” 

Bugün günahınıza sırtınızı dönüp hepsini silmesi için Rab İsa’ya 
iman edecek misiniz? Rab İsa, aynen o sakat adamın ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği gibi, sizin en büyük ihtiyacınızı da –yani günah-
larınızın bağışlanmasını– karşılayabilecek güçtedir. 

Petrus bu sakat adamla konuşmasına devam etti (Elçilerin İşleri 3:6’yı 
okuyun): “... ama bende olanı sana veriyorum...” 

Petrus’un verecek parası yoksa, bu sakat adama ne verecekti acaba? 

Şöyle devam etti (Elçilerin İşleri 3:6’dan okuyun): “Nasıralı İsa Me-
sih’in adıyla yürü.” 
Çarmıhı (1A-26) çıkarın. Petrus’u (1A-41) 1A-22 şekliyle değiştirin.  

Petrus adamı sağ elinden kavrayıp kaldırdı. 
Adamı (1A-24) 1A-25 şekliyle değiştirin.  

Hemen o anda ayakları ve bilekleri güçlendi! Sıçrayıp ayağa kalktı! 
Öyle mutluydu ki! 

Adam bunu nasıl yapabildi? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Rab İsa onu iyileştirdi. Petrus ve Yuhanna bunu yapamazlardı. Ada-
mın arkadaşları onu iyileştirmezdi. Adam da kendisine yardım ede
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mezdi. Ama Rab İsa onun bu ihtiyacını karşılayabildi. Kutsal Kitap 
böyle olduğunu söyler.  
Kutsal Kitap’ınızdan Elçilerin İşleri 3:16a’yı okuyun. 

Adam İsa’ya olan imanı aracılığıyla şifa buldu. Adam Rab İsa’nın 
kendisini iyileştirebileceğine inandı. Rab İsa’nın günahınızı kaldı-
rabileceğine inanıyor musunuz? Hiç kimse günahınızı kaldıramaz. 
Ben, anne babanız, bir kilise görevlisi ya da kendiniz günahınızı 
kaldırmazsınız; ama size ait olan cezayı çektiği için günahınızı Rab 
İsa üstlenip kaldırabilir. Sadece Rab İsa’ya inanırsanız günahınız 
bağışlanabilir; cezanızı üstlendiğine ve günahınızın bağışlanması 
için tek yolun O olduğuna iman etmelisiniz. Günahlarının ba-
ğışlanması için insanların denedikleri başka hangi yollar vardır? 
Yanıtlar için zaman ayırın. 

Bazı kişiler ellerinden geleni yapmaya çalışır. Bazı kişiler yaptıkları 
yanlışları iyilik yaparak düzeltmeye çaba harcar. Bazı kişiler özel 
dualar eder. Oysa bunların hiçbiri günahınızı kaldıramaz. 

Günahınızın bağışlanmasını istemenize rağmen hâlâ ne yapmanız 
gerektiğinden emin değilseniz, dersin sonunda keçeli tahtanın 
yanında bekleyin. O zaman günahınızın bağışlanması hakkında 
konuşmak istediğinizi anlayacağım ve Tanrı sözünden size, Rab 
İsa’nın, sakat adamın ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, sizin de en 
büyük ihtiyacınızı nasıl karşılayabileceğini göstereceğim. 

O adamın nasıl hissettiğini hayal etmeye çalışın. Yaşamında ilk defa 
yürüyebiliyordu. 
Petrus’u (1A-22), Yuhanna’yı (1A-23) ve adamı (1A-25) şekil 1A-29’la de-
ğiştirin. 

Petrus ve Yuhanna’yla birlikte yürüyüp sıçrayarak, kendisini iyileş-
tirdiği için Tanrı’yı överek tapınağa girdi. Adam Petrus ve Yuhan-
na’yı değil, Tanrı’yı övüp O’na şükretti. Ne harika bir mucizeydi 
bu! Eminim Petrus ve Yuhanna da Tanrı’yı övüyor ve bu adamı 
iyileştirdiği için O’na şükrediyorlardı. 
Halkı yerleştirin (1A-30). 

Herkes önceden sakat olan adamı tapınakta yürüyüp Tanrı’yı yü-
celtirken gördü. Onun kim olduğunu biliyorlardı. Her gün dilenir-
ken görmüşlerdi onu. Başına gelenlere tanık oldular ve hepsi de 
şaşkınlık içindeydiler. Bu adamın yaşamında ne kadar büyük bir de-
ğişiklik olmuştu! 

Rab İsa günahı üstlendiğinde çok daha büyük bir mucize olur. En 
büyük mucize budur. Eğer O sizin günahınızı kaldırdıysa, siz de 
şükranla ve övgüyle dolu olmalısınız. Tanrı’nın sizin için yaptıkla-
rını ve onlar için de neler yapabileceğini başkalarına anlatmak iste-
ğiyle Tanrı’ya şükran dolu musunuz? İsa’nın yaşamınızda yaptığı 
değişiklikleri diğer insanlar görüyor mu? Diğer insanlar günahınızı 
kaldırması için O’na iman ettiğinizi biliyor mu? Bu adam Tanrı’ya 
şükretmekten ve Rab İsa’nın yaşamında yaptığı değişikliği herkese 
açıklamaktan korkmuyordu. Petrus ve Yuhanna adama, Rab İsa’nın  

 

 
TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel danışmanlık  
yapmaya hazır olun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
 
Kurtulmuş olan bir çocuktan  
temel gerçeği okumasını isteyin: 
“Rab İsa sizin en büyük  
ihtiyacınızı karşılayabilir.” 
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TG- 
Kurtuluşa kavuşmamış  
Olan çocukların Müjde’ye 
karşılık verebilmesi için  
fırsat verdiğinizden emin  
olun. Bu sorumluluğu 
ihmal etmeyin.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Tekrar Oyunu 
 

Gizli mesaj 
 
Büyükçe bir kağıt üzerine 
aşağıdaki gibi çizgiler çizin. 
_ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   
_ _   _ _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
(Yanıt: Rab İsa sizin 
en büyük ihtiyacınızı 
karşılayabilir.)  
 
Sınıfı iki gruba ayırarak her 
gruba dönüşümlü olarak 
sorular sorun.  
 
Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde grubuna 100 puan 
verin ve gizli mesajdaki harf  
ya da sözcüklerden birini 
tahmin etmesini isteyin.  
İsterse mesajın tamamını  
da bir kerede söyleyebilir. 
 
Tek bir tahmin hakkı vardır. 
 
Eğer tahmini doğruysa  
grubuna bir 100 puan  
daha verin.  
 
En çok puan toplayan grup 
kazanır. 
 
(Alternatif: Oyunu daha 
heyecanlı hale sokmak  
için sıfırlar ekleyin! Her  
doğru yanıt için 1000,  
hatta 1.000.000 puan  
verin!)  

 
 
 
 
 
 

ihtiyacını karşılayabileceğini söylemekten korkmadılar. Ailenize 
ve arkadaşlarınıza Rab İsa’nın en büyük ihtiyaçlarını 
karşılayabileceğini söyleyecek misiniz? Ya da, henüz günahınızı 
kaldırması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz, en büyük ihtiyacınızı 
bugün karşılamasına izin verecek misiniz? Şu vaadini unutmayın: 
“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya 
dönün” (Elç. 3:19). Eğer bağışlanmak için Rab İsa’ya iman eder ve 
günahınızdan uzaklaşırsanız, O da sizin günahınızı siler ve yaşamı-
nızda yaptığı değişiklikten ötüre siz de Tanrı’yı övüp O’na 
şükredersiniz.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Tekrar Soruları 
1. Tapınağın giriş kapılarından birinde oturan bu adamın nesi 

vardı? (Sakattı; yürüyemiyordu.) 
2. Günah nedir? (Tanrı’ya itaatsizlik etmektir.) 
3. Günah işlemeyi Tanrı’ya itaat etmekten niçin daha kolay bulur-

sunuz? (Günah işlemeye istekli bir doğayla doğduğunuz için.)  
4. Günah niçin büyük bir sorundur? (Sizi Tanrı’dan ayırır; cen-

netten uzak tutar.) 
5. Sakat adam Petrus ve Yuhanna’dan ne istedi? (Para.) 
6. Adamın en büyük gereksinimi neydi? (Günahından kurtulmak, 

bağışlanmak.) 
7. Sakat adamı kim iyileştirdi? (Rab İsa.) 
8. Adam niçin iyileşti? (Rab İsa’nın kendisini iyileştirebileceğine 

iman ettiği için.) 
9. Günahınız nasıl bağışlanabilir? (Günaha sırtınızı dönün ve Rab 

İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman edin.)   
10.Eğer Rab İsa günahınızı bağışladıysa, ne yapmanız gerekir? 

(O’nu övün ve şükredin; diğer insanlara anlatın.) 
 

Devam eden etkinlik 
Sözcük avı 
Her çocuk için uygun olan sözcük karesinin bir fotokopisini çekin. 
Büyük çocuklar için sözcüklere ait ipuçlarını veren sayfanın  
fotokopisini çekin (sayfa 65), fakat sözcükleri gösteren sayfayı 
vermeyin.  
Küçük çocuklar bulunması gere-
ken sözcüklere bakarak anlamları 
hakkında konuştuktan sonra, söz-
cük avına başlasınlar (Sayfa 66) 
Müjdenin ailelere de ulaşması 
için ipuçlarını / anlamlarını 
gösteren sayfayı da (sayfa 65) 
dahil etmek isteyebilirsiniz.
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Sözcük karesinde bazı sözcükler iki kez tekrarlanır ve küçük 
çocuklara kolaylık olması için her bir sözcük soldan sağa ya da yu-
karıdan aşağı doğru gizlenmiştir. Oyunu zorlaştırmak için bu bilgiyi 
büyük çocuklara söylememeyi seçebilirsiniz. 
 

Devam eden etkinlik 

Tanıklık kutusu (3. bölüm) 
Çocuklardan dua kitapçığının 4. sayfasına “Hamt olsun” yazmala-
rını ve Tanrı’nın kendileri için yaptıklarını listelemelerini isteyin. 
Birlikte dua edin, O’nun kim olduğu ve yaptıkları için Tanrı’yı yü-
celtin. Ardından çocukların kitapçıklarında adları geçen kişilerin 
kurtuluşu için dua edin. 

Çocukların kutularını “sözsüz kitabın” renkleriyle süsleyebilmeleri 
için makas, yapıştırıcı ve kağıtlar sağlayın. Dua kitapçıklarını ve 
“sözsüz kitaplarını” kutu içinde tutmalarını ve her hafta yanlarında 
getirmelerini hatırlatın. Onları bu araçları kullanarak dua ve tanıklık 
etmeye teşvik edin. 
 

Devam eden etkinlik 

Kişisel tanıklıklar 
Ders 1’de anlatıldığı gibi, çocukların tanıklıklarını kaydedin veya 
kağıda not alın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yanınızda yeni gelenlere ve 
tanıklık kutusunu yanlarında 
getirmeyi unutanlara vermek  
üzere ekstra ayakkabı kutusu 
ve dua kitapçığı bulundurun. 
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Ders 4 
Tanrı kandırılamaz 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 4:32 – 5:11 
Elçilerin İşleri 8:9-24  

Not: Bu derste iki ayrı hikaye olmasına rağmen 
ikisinde de aynı temel gerçek vurgulanır. Her bir 
bölümü programınızın farklı aşamalarında öğ-
retebilirsiniz. 
Genellikle Hananya ve Safira’nın inanlı olduğu ve 
Simun’unsa inanlı olmadığı kabul görür. 

Temel gerçek 
Tanrı her şeyi bilir.  

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Bölüm (a): Günahınızı Tan-

rı’dan saklayamazsınız. 
 Bölüm (b): Tanrı’yı Hıristiyan olup ol-

madığınız konusunda kandıramazsınız. 
Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın, Hıristiyan yaşamı-

nızın göründüğünden daha iyi olduğunu 
düşünmesini sağlayamazsınız. 

Danışmanlık için hazır olmak 
Bu ders metni içinde, sizinle konuşma ihtiyacı 
duyan bir çocuğa danışmanlık yapmaya hazır 
olduğunuzu söyleme fırsatı verilmemiştir. Bunu 
programın başka bir bölümünde yapabilirsiniz; 
örneğin, Müjde’yle ilgili bir şarkıyı söyledikten 
sonra. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: “Eğer 
günahınızın nasıl bağışlanabileceği konusunda 
hâlâ sorularınız varsa ve bunlarla ilgili olarak 
benimle konuşmak isterseniz, etkinlik 
zamanında yanıma gelin, konuşalım. Ön tarafı 
toparlıyor olacağım, ama konuşmak isterseniz bu 
işi daha sonraya bırakabilirim.” (Elbette bunu 
sadece, yardımcılarınız etkinliği gözaltında 
tutuyorsa yapabilirsiniz.) 

Ezberlenecek ayet 
“Çünkü Tanrı yürekteki gizleri bilir.” Mez.44:21 

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-31, 1A-32, 1A-33, 

1A-34, 1A-35 ve 1A-36 

• Temel gerçeği daire şeklindeki bir karton üze-
rine yazın. Gerçekten her söz edişinizde bu 
kartı gösterin. 

• 37. sayfada açıklandığı gibi iki kumaş torbadan 
birinin içine bozuk para, diğerine sözcükleri 
koyun (“aldatmaca”, “yalanlar” vb.) 

• Ayrıca aşağıdaki sözcükleri de kullanmak iste-
yebilirsiniz:  
Bölüm (a): Hıristiyanlar, elçiler, Hananya, 

Safira, Petrus. 
Bölüm (b): Samiriye, Simun, Filipus, Petrus, 

Yuhanna. 

Dersin ana hatları – Bölüm (a) 
Giriş  
 Tamer ve oyuncak uçağı 

Olayların Gelişimi 
1. İlk Hıristiyanlar her şeylerini paylaşır.  
2. Hananya ve Safira bir plan yapar. TG 
3. Hananya parayı getirir. 
4. Petrus onunla yüzleşir. TG+ 

Doruk Noktası 
Hananya’nın ölümü 

Sonuç  
Safira’nın ölümü. TG+, TG- 

Dersin ana hatları – Bölüm (b) 
Giriş  
 Canan ve şeftali  

Olayların Gelişimi 
1. “Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte bu 

adamdadır.” 
2. Filipus Müjde’yi duyurur ve birçok kişi 

iman eder. 
3. Simun Hıristiyan’mış gibi davranır. TG- 
4. Petrus ve Yuhanna kente gelir. 
5. Simun bu gücü satın almaya çalışır. 
6. Petrus’un verdiği karşılık. TG- 

Sonuç 
Tövbe edin ve bağışlanın. TG-
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Çocukların bu zor isimleri 
hatırlamasına yardım etmek 
için, bunları ayrı bir kağıt 
üzerine yazın. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG+ 

Ders – Bölüm (a) 
Babası, Tamer’e model uçak yapması için yardım ediyordu. Bir 
sürü küçük parçası olduğundan yapması çok zordu, ama uçak 
tamamlandığında çok güzel görünüyordu. Tamer uçağını odasındaki 
raf üzerine koydu. Bir gün arkadaşı İhsan oynamak için Tamerler’e 
geldi. İhsan model uçağı gördü. 
“Hey, şuna bak!” dedi. “Bunu sen mi yaptın?” 
“Evet” diye yanıtladı Tamer. 
İhsan iç geçirerek, “Keşke ben de böylesine güzel şeyler yapa-
bilsem” dedi. “Benim yaptıklarım hep çok çirkin görünüyor.” 
Tamer İhsan’a neyi söylemedi? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Tamer İhsan’a gerçeğin tamamını söylemedi. Babasının kendisine 
yardım ettiğinden hiç söz etmedi. İhsan’ı kandırdı, doğru olmayan 
bir şeyi düşünmesine neden oldu. İhsan, model yapımında Tamer’in 
gerçekte olduğundan çok daha iyi olduğunu düşündü. Bu, yalan 
söylemekle aynı şey değil mi? Gerçeğin tamamını söylememektir 
bu. 
Hananya ve karısı Safira da gerçeğin tamamını söylememek için bir 
plan yaptılar. 
Hananya (1A-31) ve Safira’yı (1A-32) yerleştirin.  

Tanrı sözünde onlar hakkında okuruz. 
Tanrı sözünden bir şeyler anlattığınızı vurgulamak üzere Kutsal Kitap’ınızı 
Elçilerin İşleri 5. bölümde açık tutarak gösterin.  
Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman etmişlerdi. İlk Hıristiyanlar 
arasındaydılar. İlk Hıristiyanlar sahip oldukları her şeyi paylaşır-
lardı. Tarlaları ya da evleri olanlardan bazıları bunları satıp parayı 
elçilere verirdi (Elçiler, İsa’yla birlikte olan on bir kişiye verilen bir 
addı. On ikinci öğrenci olan Yahuda İskariot ölmüştü). Ardından el-
çiler bu parayı ihtiyacı olanlara dağıtırdı. 
Hananya ve Safira’nın da bir arazisi vardı. Belki sahip olduklarını 
başkalarıyla paylaşmak istemiyorlardı, ama bir yandan da diğer 
inanlıların kendilerini cömert kişiler olarak görmelerini istiyorlardı. 
Belki de diğer inanlılar gibi tarlalarını satmazlarsa kendilerine ben-
cil gözüyle bakılacağından korkuyorlardı. Böylece diğer kişilerin 
kendilerini cömert görmesini sağlamak için bir plan yaparak, pa-
ranın bir kısmını kendileri için alıkoymaya karar verdiler. Tarla-
larını sattılar. Bu paranın tamamını elçilere vermek yerine, bir kıs-
mını kendileri için tuttular. Kendileri için bir miktar para bırakma-
larında yanlış olan hiçbir şey yoktu. Hananya ve Safira’nın işlediği 
günah, paranın tamamını verdikleri havasına girmeleriydi. Elçilere, 
paranın bir kısmını kendileri için tuttuklarını söylemediler ve pa-
ranın tamamını onlara getirdikleri izlenimini verdiler. Nasıl olsa hiç 
kimse bilmeyecekti... 
...ama olanları bilen bir kişi vardı – Yaptıklarımızın yanı sıra dü-
şündüklerimizi bile bilen, düşündüğünüz ve yaptığınız her şeyi bilen
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birisi vardır. Evet, Tanrı biliyordu. Tanrı her şeyi bilir. Şu anda ne 
düşündüğünüzü bilir. Belki söylenenleri dinliyor gibi davranıyor-
sunuz, ama aslında gelecek maçta nasıl bir gol atacağınızın hayalini 
kuruyor ya da televizyonda izlediğiniz dizide en sevdiğiniz karak-
terin başına neler geleceğini düşünüyorsunuz. İyi gibi görünmenize 
rağmen (kıpırdanıp durmuyor ya da yanınızdaki arkadaşınızla ko-
nuşmaya çalışmıyorsunuz) dinlememeye devam ediyorsunuz. Belki 
beni kandırabilirsiniz, ama Tanrı’yı asla kandıramazsınız. Tanrı her 
şeyin gerçek yüzünü bilir. 

Tanrı, Hananya ve Safira’nın ne yapmayı planladığını biliyordu. 

Safira’yı (1A-32) çıkarın ve Petrus’la Yuhanna’yı (1A-36) yerleştirin. 

Hananya parayı elçilere getirdiğinde, Tanrı Petrus’a, Hananya’nın 
paranın tamamını getirmediğini gösterdi. 

Petrus Hananya’ya sordu (Elçilerin İşleri 5:3’ü okuyun), “Hananya, na-
sıl oldu da Şeytan’a uydun. Kutsal Ruh’a yalan söyleyip tarlanın pa-
rasının bir kısmını kendine sakladın?” 

Hananya, Hıristiyanlar’ı Tanrı’ya başkaldırmaya kışkırtan Şeytan’a 
uydu. Paranın bir kısmını kendisi için tutarak sadece diğer kişilere 
yalan söylemekle kalmadı, aynı zamanda Tanrı’ya da yalan söyledi. 
Hananya, diğer Hıristiyanlar’ı kandırdığı gibi Tanrı’yı da kandıra-
bileceğini düşünmüş olmalıydı. 

Ne kadar da saçma bir düşünceydi bu! Tanrı her şeyi bilen olduğu 
için hiç kimse gerçeği O’ndan saklayamaz. Sevgili Hıristiyan ço-
cuklar, gece yatmadan önce bol bol dergilere bakıp son anda birkaç 
Kutsal Kitap ayeti okuyarak, Tanrı’nın O’nu daha iyi tanımak için 
Kutsal Kitap’ınızı çalıştığınıza inanmasını bekleyemezsiniz. Bir 
başkası hakkında kötü şeyler düşünüp bunları hiçbir zaman dile ge-
tirmeseniz bile, Tanrı’nın sizi sevecen ve nazik bir insan olarak gör-
mesini sağlayamazsınız. Tanrı’yı kandıramazsınız; O her şeyi bilir. 
Sevgili Hıristiyan çocuklar, eğer Tanrı’yı kandırmaya çalışma suçu 
işlediyseniz, O’na bundan dolayı üzgün olduğunuzu söyleyin ve sizi 
bağışlamasını isteyin. 1.Yuhanna 1:9’da şunu vaat eder (Kutsal Ki-
tap’ınızdan okuyun): “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve 
adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arın-
dıracaktır.” Tanrı’dan hiçbir şey gizleyemeyeceğinizi unutmayın. 

Hananya sakladığı şeyin ortaya çıktığını işitince, yere yıkılıp can 
verdi! Hananya’nın ölüsü dışarı çıkarılıp gömüldü. 

Hananya’yı çıkarın (1A-31).  

Safira Hananya’yla birlikte değildi. Üç saat kadar sonra olup biten-
lerden habersiz bir şekilde geldi.  

Safira’yı (1A-32) yerleştirin.  

Petrus Safira’ya, “Tarlayı bu fiyata mı sattınız?” diye sordu. 

“Evet, bu fiyata” diye yanıtladı Safira.  
 

Üzerinde “Tanrı her şeyi 
bilir” yazılı temel gerçek  
kartını gösterin.  
 
 
 
 

 
 
Hananya’nın çantası: Kumaştan 
bir çanta yapın ve üzerine, 
“Hananya’nın çantası” yazılı  
bir etiket iliştirin. İçine bozuk  
para koyun. Bunu bir görsel  
araç olarak kullanın. 
 
 
Şeytan’ın çantası: Kumaştan 
bir çanta yapın ve üzerine,  
“Şeytanın hile çantası” yazılı  
bir etiket iliştirin. Çantayı, 
üzerilerinde “hile”, “yalan” vb. 
şeyler yazılı kağıt parçalarıyla 
doldurun. Bunları birer birer 
çantadan çıkarıp çocuklara  
gösterin. 

 
TG+ 
 
 
 
 
Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu karta işaret edin.  
 
 
 
 
 

Aldatmaca ve yalanların 
ciddiyetini vurgulayın.  
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“Korku” sözcüğünün anlamı 
“Tanrı’ya yönelik saygı  
ve hayranlığı içerir”.  
(L.O. Richards tarafından 
kaleme alınan “Öğretmenin 
Yorumu” adlı kitabın 771. 
sayfasına göre). 
 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bu gerçek miydi? 
Yanıtları dinleyin. 

Hayır, Safira Petrus’a ve orada olan diğer kişilere yalan söyledi. O 
da Tanrı’ya yalan söylemeye çalıştı. Petrus’un Safira’ya ne dediğini 
dinleyin. 
Elçilerin İşleri 5:9’u okuyun. 

“İşte, kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda, seni de dışarı taşıya-
caklar.” 

Hemen o anda aynen Hananya gibi, Safira da yere yıkılıp öldü ve 
onu da dışarı çıkarıp kocasının yanına gömdüler. 
Safira’yı (1A-32) çıkarın. 

Olanları işitenlerin hepsini büyük bir korku sardı. Bunlar, Tanrı’ya 
karşı günah işlemenin ne kadar ciddi bir şey olduğunu gösterdi. 
Petrus ve Yuhanna’yı (1A-36) çıkarın. 

Tanrı’ya karşı günah işlemenin ne kadar ciddi bir şey olduğunu 
görüyor musunuz? Tanrı bütün günahınızı görür. Tanrı her şeyi bil-
diği için O’ndan hiçbir şey saklayamazsınız. Sevgili Hıristiyan ço-
cuklar, Tanrı’nın gözünde, olduğunuzdan daha iyi görünemezsiniz. 
Tanrı için nasıl bir yaşam sürdüğünüzle ilgili olarak O’na yalan mı 
söylüyorsunuz? Başkalarını, hatta kendinizi bile kandırabilirsiniz, 
ama Tanrı’yı kesinlikle kandıramazsınız. Bir Hıristiyan olarak Tan-
rı’nın istediği gibi yaşamıyorsanız, bundan ötürü üzgün olduğunuzu 
O’na söyleyin ve değişmenize yardım etmesini isteyin. Bunu sizin 
için yapmak ister. 1.Yuhanna 1:9’daki vaadini hatırlayın. 
Ayeti tekrar Kutsal Kitap’ınızdan okuyun. 

Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz ne olacak? İyi 
biri olduğunuz konusunda Tanrı’yı ikna edebilecek olursanız, cen-
nete gidebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Oysa Tanrı işlediğiniz 
her günahı en ince ayrıntısına kadar bilir. Size göre Tanrı, ak-
lınızdan geçenlere aldırmadan yaptığınız iyi işlere bakıp sizden 
hoşnut olabilir mi? Hiç kimsenin, hatta Tanrı’nın bile 
bilmeyeceğine inanarak her türlü kötü düşünceyi aklınızdan 
geçirmenin nasıl bir şey olacağını hayal edebilir misiniz? Oysa 
Tanrı aklınızdan geçen her düşünceyi bilir. Tanrı’nın cennete 
gitmek için iyi olduğunuzu düşünmesini sağlamanız imkansızdır. 
Tüm günahlar Tanrı için ciddidir. Günahınız nedeniyle Tanrı’nın 
huzurunda başınızın çok ciddi bir şekilde dertte olduğunu görüyor 
musunuz? Rab İsa sizin tüm günahlarınız uğruna halihazırda ce-
zalandırıldı. Bunu yaptığı için O’na teşekkür edin. Günahınızdan 
dolayı ne kadar üzgün olduğunuzu O’na söyleyin ve sizi aklamasını 
isteyin. Tanrı sizin gerçekten üzgün olduğunuzu bilecektir ve kendi 
sözünde (Yuhanna 6:37b’den okuyun), “bana geleni asla kovmam” diye 
vaat eder. Günahından dolayı gerçekten üzgün olan bir kişiyi asla 
geri çevirmez. Ne kadar iyi olduğunuz hakkında Tanrı’ya asla yalan 
söylemeye çalışmayın. Bunu yapmanın hiçbir anlamı yoktur, çünkü 
O her şeyi bilir. 
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Ders – Bölüm (b) 

Canan deniz kıyısına tatile gitmişti. Çok susamıştı. Yanında 
yenmeyi bekleyen bol sulu iri bir şeftali vardı. Tam istediği şeydi 
bu ve çok da lezzetli görünüyordu. Ağzı sulanmaya başlamıştı bile. 
Şeftalinin içinde bir sürü kurt olduğunu görünce ne kadar şaşırdığını 
tahmin edebilir misiniz? Şeftaliye dıştan bakıldığında çok güzel 
görünüyordu, ama içi çürüktü. (Bu gerçek bir hikayedir!) 

Bazen insanlar da dışardan bakıldığında iyi görünür, ama içleri bir 
sürü kötülükle doludur. Kutsal Kitap’ta böyle bir adamın hikayesini 
okuruz. 

Elçilerin İşleri 8:10’u okuyun. 

Halk “Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte bu adamdadır” diyordu. 

Simun’u (1A-33) yerleştirin.  

Samiriye halkının konuştuğu bu adam kimdi acaba? 

Halkı (1A-34) yerleştirin. 

Petrus ya da Yuhanna ya da diğer öğrencilerden birisi miydi? Ha-
yır! Simun adlı bir adamdan söz ediyorlardı. Çeşitli büyüler ve 
kendisinin çok büyük biri olduğunu düşünmelerine neden olacak 
şeyler yaparak halkı kandırırdı. Simun’un gücü Tanrı’dan mı geli-
yordu? Hayır! Onun gücü Şeytan’dan geliyordu. Simun insanların 
kendisini övmesini ve ne kadar harika bir insan olduğunu düşünme-
sini isterdi. Simun gücü kendisi için istiyordu. Samiriye halkının 
kendisine bakıp hayran olmasını arzuluyordu. Üstelik o kadar uzun 
süredir büyücülükle uğraşmaktaydı ki, halk onun gerçekten de 
Tanrı’nın büyük gücünü sergilediğini düşünüyordu. 

Ardından elçi Filipus Samiriye’ye geldi. 

Filipus’u (1A-35) yerleştirin. 

Samiriye halkına Müjde’yi duyurarak Rab İsa’nın günahlarına ait 
cezayı üstlenmek üzere nasıl öldüğünü, ölümden dirildiğini ve eğer 
tövbe edip (günahlarına sırtlarını dönüp) iman ederlerse onların da 
günahını bağışlayabileceğini anlattı. Tanrı da orada Filipus aracılı-
ğıyla birçok kişinin hastalığını iyileştirdi. Filipus’un söylediklerini 
işitip gerçekleştirdiği mucizeleri görünce Samiriye halkının bir 
çoğu Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman etti. Simun’a yaptıkları 
gibi Filipus’a hayran olmak yerine, kendilerini günahın cezasından 
kurtaran ve hastalara şifa veren Tanrı’yı yücelttiler. 

Simun da bunları işitti ve gördü. Evet, halk onun söylediklerini 
dinlerdi ve yaptıklarına hayran olurdu. Ama şimdi halkın 
Filipus’un söylediklerine nasıl inandığına tanık oluyordu. 
Tanrı’nın Filipus’a verdiği gücü görünce Simun bile hayrete 
düştü. Bu güç hakkında daha çok şey öğrenmek için, günahından 
tövbe edip Rab İsa’ya iman etmiş havasına girdi.  
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TG- 
 
 

 
Üzerinde, “Tanrı her şeyi  
bilir” yazan temel gerçek  
kartını gösterin. Temel 
gerçeği birlikte okuyun. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TG- 

Temel gerçek kartını 
gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
 
Temel gerçek kartını 
gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekrar Oyunu 
 

Doğru mu, yanlış mı? 
 

Hananya ve Safira Tanrı’yı 
kandıramayacaklarını 
öğrendiler. Ama bu 

Acaba aramızda Hıristiyan olmayıp da Hıristiyan’mış gibi davranan 
birileri var mı? Belki anne babanız, Pazar okulu öğretmeniniz, 
hatta ben bile, sizin Hıristiyan olduğunuza inanabilirim. Ama güna-
hınıza sırtınızı dönmediğiniz ve sizi bağışlaması için Rab İsa’ya 
iman etmediğiniz için yüreğinizin derinliklerinde bir Hıristiyan ol-
madığınızı bilirsiniz. Hepimizi kandırabilirsiniz, ama unutmayın, 
Tanrı sizinle ilgili her şeyi, her düşünceyi ve yaptıklarınızı bildiği 
için O’nu kandırmanız mümkün olmaz Simun’la ilgili gerçeği bil-
diği gibi, sizin de içinizi çok iyi bilir. 

Simun Filipus’u izlerken gerçekleştirdiği mucizelere hayran oldu. 
Hatta Petrus ve Yuhanna’yı ve onların yaptıklarını gördüğünde da-
ha da şaşırdı. Simun bu gücü kendisi için arzuladı. 
Petrus ve Yuhanna’yı (1A-36) yerleştirin. 

Onlara para teklif ederek, “Bana da bu yetkiyi verin!” dedi. 
Elçilerin İşleri 8:20’yi okuyun. 

“Paran da yok olsun, sen de!” diye yanıtladı Petrus, “Çünkü Tan-
rı’nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın.” 

Tanrı bir kez daha Petrus’un gerçeği görmesine yardım etti. Tanrı 
Simun’un nasıl biri olduğunu biliyordu. Simun’un ta en başından 
beri neyin peşinde olduğunu biliyordu. Tanrı sizin gerçekten Hıris-
tiyan olup olmadığınızı bilir. Neden Hıristiyan’mış gibi davran-
dığınızı da bilir. Belki birisini hoşnut etmeye çalışıyorsunuz. Ol-
madığınız gibi göründüğünüz için utanıyor musunuz? Yalan söyle-
yip duruyorsunuz. Günahınıza gerçekten sırtınızı dönmeniz ve sizi 
bağışlaması için Rab İsa’ya güvenmeniz gerektiğini görüyor 
musunuz? 

Petrus Simun’a şöyle dedi (Elçilerin İşleri 8:22’yi okuyun): “Bu kötü-
lüğünden tövbe et ve Rab’be yalvar, yüreğindeki bu düşünce belki 
bağışlanır.” 

Üzücü olan şey şu ki, Simun’un günahından dönüp Tanrı’dan af 
dilediğine dair bir şey okumuyoruz. 

Tövbe etmeniz (günahınızdan uzaklaşmanız) ve Tanrı’dan sizi ba-
ğışlamasını istemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bunu bugün yapa-
cak mısınız? Tanrı her şeyi bildiği için O’nu kandıramayacağınızı 
biliyorsunuz. Simun gibi olup günah işlemeye devam etmeyin. Gü-
nahınızdan uzaklaşın ve Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman edin. 
Unutmayın, Tanrı, sözünde (Yuhanna 6:37b’den okuyun), “Bana geleni 
asla kovmam” diye vaat eder.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar soruları 

1. İlk Hıristiyanlar’ın birçoğu sahip oldukları tarla ve evleri ne 
yaptılar? (Satıp paralarını elçilere verdiler ve elçiler de ihtiyaca 
göre bu paraları kullandı.) 
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2. Hananya ve Safira ne yapmayı planladılar? (Tarla satışından 
elde ettikleri paranın tamamını elçilere vermiş gibi davranıp bir 
kısmını kendilerine ayırmayı.) 

3. Gerçeği niçin Tanrı’dan saklayamadılar? (Tanrı her şeyi bilir.) 

4. Tanrı’ya karşı günah işlemenin ne kadar ciddi bir sorun oldu-
ğunu herkese göstermek için Hananya ve Safira’ya ne oldu? 
(Yere yığılıp öldüler.) 

5. Cennete gidebilmek için iyi biri olduğunuz konusunda Tanrı’yı 
niçin ikna edemezsiniz? (Tanrı her şeyi bildiği için, yaptığınız 
yanlışları da bilir.) 

6. Simun’un gücü nereden geliyordu? (Şeytan’dan.) 

7. Filipus Samiriye halkına ne anlattı? (Mesih günahınıza karşılık 
öldü ve dirildi; tövbe ve iman edin.) 

8. Samiriye halkının birçoğu ne yaptı? (Tövbe ve iman etti.) 

9. Simun, Petrus ve Yuhanna’da gördüğü gücü nasıl elde etmeye 
çalıştı? (Onlara para teklif ederek.) 

10. Petrus Simun’a tövbe etmesi gerektiğini söyledi. “Tövbe et-
mek” ne anlama gelir? (Günaha sırtını dönmek; günahtan dolayı 
üzülmek; bir daha günah işlemeyecek kadar üzgün olmak.) 

Devam eden etkinlik 

Tanrı’nın benim hakkımda bildikleri 

Aşağıda verilen ayetleri kullanırken yapılabilecek etkinlik önerileri. 
Zaman, çocukların yaşı ve becerilerine göre bir ya da birden fazla 
öneriyi seçin. 

1. “Kılıç yarışması” yaparak çocukların en hızlı şekilde ayeti 
bulmalarını sağlayın. Verilen ayeti ilk bulan çocuk ayağa kalkar. 
Herkesin dikkatini topladıktan sonra “kazanan” çocuk ayakta 
ayeti okur ve diğer çocuklar da Tanrı’nın hakkımızda bildiklerini 
bulmak üzere dinler. Elini kaldırarak gönüllü olmak isteyen 
birinden değil, kendi seçeceğiniz birisinden yanıt isteyeceğinizi 
söylerseniz, çocuklar daha can kulağıyla dinleyecektir! 

2. Her çocuğa bakması gereken ayetlerin listesini ve her ayetin bize 
ne söylediğini yazması için boş bir sayfa verin (kişisel olarak ya 
da küçük gruplar halinde bir yardımcıyla çalışabilirler.) 

3. Küçük çocuklar için ayetleri okuyun. Bu ayetlerden birisiyle 
ilgili olarak resim yapsınlar. 

4. Bir sayfa üzerine ayetlerin listesini bir tarafa ve yanıtların 
listesini de (aşağıda parantez içinde verilmişlerdir) karşı tarafa 
birebir eşleşmeyecek şekilde yazın. Çocuklar her ayete baktıktan 
sonra referansla doğru yanıt arasına bir çizgi çeksin. 

 

 
tekrar oyununda çocuklar  
diğer grubu kandırmaya 
çalışacaklar. 
 

Gruplara dönüşümlü  
olarak soru sorun. 
 

Çocuklar ya doğru yanıt  
verir ya da diğer grubu  
kandırmak için kulağa  
doğru gelen yanlış bir  
yanıt verir. 
 

Diğer grup elemanları  
gözlerini kapatır ve yanıtın  
doğru ya da yanlış olduğu 
konusunda oy verirler. 
 

Doğru yanıtları sayın ve 
oy veren takıma saydığınız 
miktarda puan verin.  
 

Eğer yanlış yanıt verildiyse,  
doğru yanıtı açıklayın.  
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Yanınızda yeni gelenlere  
ve tanıklık kutusunu  
yanlarında getirmeyi  
unutanlara vermek üzere 
ekstra ayakkabı kutusu ve 
dua kitapçığı bulundurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezmur 44:21  (Yüreğimizdeki gizleri) 
Mezmur 139:2  (Oturup kalkışımı) 
Mezmur 139:4  (Söz daha ağzımdan çıkmadan söyleyeceklerimi) 
Matta 6:8   (İhtiyaçlarımı) 
Matta 10:30   (Başımdaki saçların sayısını) 
Yuhanna 10:3  (Adımı) 
 

Devam Eden Etkinlik 
Tanıklık kutusu (4. bölüm) 
Çocuklar dua kitapçığının 5. sayfasına, “günahlarınızı Tanrı’ya iti-
raf edin” yazsınlar. Çocuklara Hıristiyan olduktan sonra da Tanrı’ya 
karşı günah işleyeceklerini hatırlatın. Böyle bir şey olunca günah-
larını itiraf etmeli (yani günah işledikleri hakkında Tanrı’yla hem 
fikir olmalı), kendilerini bağışladığı için O’na şükretmeli ve tekrar 
günah işlememelerine yardım etmesini istemelidirler. Günahlarını 
Tanrı’ya itiraf etmeleri için sessiz bir dua zamanı yaparak çocukları 
teşvik edin. 
Çocuklar, tanıklık etme konusunda bir araç olarak kullanmak üzere 
Müjde bilezikleri yapsınlar. Çocuklar sarı ya da altın renkli, siyah, 
kırmızı, beyaz ve yeşil boncukları verilen renk sırasına göre, 
bileklerinden 10-12 cm daha uzun bir deri ya da kalın yün 
üzerine dizsinler. Boncukları bileziğin ortasına sabitlemek üzere 
iki uca düğüm atsınlar. Bileziğin büyüklüğünü ayarlayabilmek için 
derinin / yünün her iki ucunu tek bir şeffaf boncuğun içinden 
birbirine ters yönde geçirdikten sonra, iki uca da düğüm atsınlar. 

Devam Eden Etkinlik 
Aldatmaca 
Çocukların aldatmaya başvurabileceği durumlardan sözedin. 
Aşağıda verilen olası tepkileri okuyun ve doğru olduğunu 
düşündükleri durumu işittiklerinde ellerini kaldırmalarını isteyin. 
1. Anneniz okula gitmeden önce yatağınızı düzeltmenizi söylüyor. 

Bunu yapacak olursanız servisi kaçıracaksınız. Bu durum karşı-
sında... 
(a) Yatağı düzeltmeden hemen dışarı çıkarsınız. 
(b) Aceleyle yatak örtüsünü yatağın üzerine fırlatıp hemen dışarı 

çıkarsınız. 
(c) Annenize yatağı okuldan sonra düzeltip düzeltemeyeceğinizi 

sorar ve okuldan dönünce yaparsınız. Ertesi sabah daha erken 
kalkar, okula gitmeden önce yatağınızı yaparsınız. 

2. Arkadaşınız hiç hoşunuza gitmeyen bir tişört giymiş ve size ti-
şörtü hakkında ne düşündüğünüzü soruyor. Bu durum karşısın-
da... 
(a) Sevdiğinizi söylersiniz. 
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(b)  İçinizden gelerek iltifat edebileceğiniz bir yanını bulursunuz 
(“bu renk sana çok yakışmış” gibi...) 

(c)  Sevmediğinizi söylersiniz. 

3. Pek hoşlanmadığınız bir sınıf arkadaşınız, akşam sizi evine davet 
ediyor. Bu durum karşısında... 

(a) “evet” der, ama gitmezsiniz. 

(b) onu başınızdan savmak için anneannenize gideceğinizi söy-
lersiniz. 

(c) “evet” der ve onunla iyi bir arkadaş olabilmek için İsa’dan 
yardım istersiniz. 

4. Öğretmeniniz ödevinizin nerede olduğunu soruyor. Bu durum 
karşısında... 

(a) Yapmadığınızı söyler ve öğle paydosunda yapmak için izin 
istersiniz. 

(b) Bilmenize rağmen, ödev olduğunu unuttuğunuzu söylersiniz. 

(c) Doğru olmasa da, küçük kardeşinizin yırttığını söylersiniz. 

 

Devam eden etkinlik 

Kişisel tanıklıklar 
Ders 1’de anlatıldığı gibi çocukların tanıklıklarını kaydedin veya 
kağıda not alın. 
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Ders 5 
Tanrı’nın bildirisi herkes içindir 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 10:1-48   

Temel gerçek 
Tanrı herkesin Müjde’yi işitmesini ister. 

Uygulama  
Kurtulmuş olanlar: Müjde’yi işittiniz – iman edin. 
Kurtulmuş olanlar: Tanrı Müjde’yi başkalarıyla 

paylaşmanızı ister. 

Ezberlenecek ayet 
“O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’e inanmamız ve 
İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.”  
1.Yuhanna 3:23 
Bu, Tanrı’nın bir buyruğudur. En önce Rab İsa 
Mesih’e bizi günahtan kurtarması için inanmalıyız 
(iman etmeli, tamamen güvenmeliyiz). Ancak on-
dan sonra birbirimizi sevmemizi söyleyen ikinci 
buyruğa, Mesih’in gücüyle uyabiliriz. Kurtulma-
mış olanlara yönelik sevgi, onlara Müjde bildiri-
sini anlatarak dışa vurulur. 

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-37, 1A-38, 1A-39, 

1A-40, 1A-41 VE 1A-42. 
• Temiz ve murdar hayvanların resmi ya da ku-

maştan yapılmış oyuncak hayvanlar. 
• Yafa ve Sezariye’yi gösteren harita. 
• Daire şeklindeki bir kart üzerine yazılmış te-

mel gerçek. Daireyi dünya gibi boyamak iste-
yebilirsiniz. Temel gerçeği her öğretişinizde 
bunu gösterin. 

• Aşağıdaki sözcük şeritlerini de kullanmak iste-
yebilirsiniz: Yahudi, temiz, murdar, Yahudi ol-
mayanlar, Yafa, Simun, Kornelius, yüzbaşı ve 
Sezariye. 
Not: Programın başlangıç aşamalarında “Müj-
de” sözcüğüyle neyi kastettiğimizi kısaca açık-
lamak yararlı olabilir. Bunu sözsüz kitap ya da 
bir şarkıyla (“Müjde, müjde Mesih benim için 
öldü” iyi bir seçim olabilir) yapabilirsiniz. 

Dersin ana hatları 
Giriş  

Uymanız gereken özel kurallar var mı? 
 

Olayların Gelişim 
1. Tanrı’nın özel halkı için verdiği özel 

kurallar.           TG+ 

2. Petrus’un görümü. 

3. Üç adam gelir. TG+ 
4. Adamların geliş nedeni.  

5. Petrus adamları içeri davet eder. TG+ 

6. Petrus ve diğerleri Kornelius’a giderler. 
7. Petrus Müjde’yi paylaşır. 

 

Doruk Noktası 
Yahudi olmayanlar kurtulur.  

 

Sonuç  

İman et ve kurtul! TG- 
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“Buyruk” = Tanrı’nın kuralı 
 
 
 
 
 
 
Ezberlemeye ayet  
referansını vererek  
başlayıp bitirin. Ayetin referansı 
adres gibidir – ayetin nerede 
bulunacağını, nerede 
“yaşadığını” gösterir. 
 
Kutsal Kitap’ın ikinci yarısı 
olan Yeni Antlaşma’nın 
sonlarına doğru ezber  
ayetimizi buluruz. İsa’nın 
öğrencisi olan Yuhanna  
üç mektup yazmıştır. Bizim 
ayetimiz ilk mektubundandır – 
1.Yuhanna Kitabı,  
3. bölüm, 23. ayet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezber ayetinin öğretilmesi 

Ezber ayeti 
“O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’e inanmamız ve İsa’nın bu-
yurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.”   1.Yuhanna 3:23 
 

Giriş 
 Bir oyun oynarken niçin kurallara ihtiyaç duyulur? 

Yanıtlar için zaman ayırın (örneğin, oyunun nasıl oynanacağını göste-
rirler, herkesin aynı şekilde oynamasını sağlarlar, haksızlıkları engel-
lerler.) 

Tanrı’nın da kuralları vardır. Kutsal Kitap Tanrı’nın kuralla-
rından söz ederken sık sık “buyruk” ifadesini kullanır. 
“Buyruk” sözcük şeridini yerleştirin. 

Bugün birlikte Tanrı’nın iki kuralına bakmak istiyoruz. 
 

Sunum 
Önce bir çocuktan bu ayeti Kutsal Kitap’ınızdan okumasını isteyin ve ar-
dından görsel araç üzerinden çocuklarla birlikte okuyun. 
 

Açıklama 
O’nun buyruğu – Bu ayette Tanrı bize uymamız gereken iki 
buyruk vermektedir. Bunlar O’nun kuralları olduğuna göre mut-
lu olmak için bunlara uymalıyız. 

Oğlu İsa Mesih’e – Rab İsa Mesih’in Oğul Tanrı olduğuna, 
bizim günahlarımızdan dolayı ölüp dirildiğine inanmamız 
gerekir. Günahı bağışlayabilecek ve bizi günahın cezasından 
kurtarabilecek tek kişi O’dur. 

İnanmamız – “İnanmak” uyulması gereken ilk kuraldır. Bunun 
anlamı güvenmek, temel alarak dayanmak, gerçek olarak kabul 
etmektir. Sadece aklınızla değil, bütün yüreğinizle inanmak 
anlamındadır. 

İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir – İkinci kural 
budur. Unutmayın, ikinci kurala uymadan önce birinci kural ye-
rine getirilmelidir. Rab İsa’ya iman eden kişiler, diğer kişilere 
karşı özel bir sevgi besler. Nazik ve sevecen olarak diğer insan-
lara Tanrı sevgisini gösterebilirsiniz. 
 

Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Sizi günahınızdan kurtarması için İsa Me-

sih’e iman ederek ilk kuralı henüz yerine getirmediyseniz, 
bunu bugün yapabilirsiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Sizi günahınızdan kurtarması için İsa Me-
sih’e iman ettiyseniz, bu ayetteki ikinci kurala uymalısınız. 
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Diğer insanlara, özellikle de bu insanlar sizden çok farklı 
olduğunda, Tanrı’nın sevgisini ne gibi yollarla 
gösterebilirsiniz? Bunun en önemli yolu, o insanlara Rab 
İsa hakkında konuşmaktır. Dersimizde bundan söz 
edeceğiz. 

 

Tekrarlama 
 “İşaret dili” 

Ayeti çocuklarla birlikte okuyun ve aşağıda gösterilen işaretleri 
kullanarak ayeti işaret diliyle anlatın. 
 

 
 

* Resimler, Edgar D. Lawrence tarafından kaleme alınıp, Gospel Publishing 
tarafından basılan “Kolay İşaret Dili” başlıklı kitaptan izinle alınmıştır. 

 

İşaretleri birer birer öğretin ve çocuklar sözcüğü doğru şekilde 
söyleyene kadar ayeti tekrar edin. Çocuklar bir işareti 
öğrendikten sonra ikinci işareti öğretmeye geçin. 

Tüm işaretleri kullanarak ayeti birkaç defa daha tekrarlayın ve 
ayet referansını başlangıçta ve sonda söylemeyi unutmayın. 
 

Buyruk       İnanmak     İsa     sevmek*  
    akıl + eller bir arada    çivi izleri  
        güvenmek 
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Bu aşamada göstermek  
üzere iki set resim bulmak 
ya da çizmek isteyebilirsiniz. 
Birinci setin altına “temiz”, 
diğerinin altına “murdar” 
yazın. Tanrı’nın verdiği  
kurallar için Levililer 11’e 
bakın. Bu aşamada  
detaylara girip kurallar 
hakkında konuşmayın.  
İlgilenen çocuklar kulübün  
ya da dersin sonunda 
bunlara göz atabilirler. 
 
 
 
“Yahudiler” = Tanrı’nın  
seçilmiş halkı. 
“Yahudi olmayanlar” =  
Yabancı halklardan  
olan kişiler. 

 
 
 
 
 
 

TG+ 
Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu kartı gösterin: 
“Tanrı herkesin Müjde’yi 
işitmesini ister.” 
 
 
Çocuklar gördükleri  
ya da işittikleri örnekleri 
eklesinler. 

 
 
 
 
 

Kolayca görülecek  
büyüklükte bir haritanız 
varsa gösterin. 

 
 
 
 

Ders 

Uymanız gereken özel kurallar var mı? Belki bu kurallar bir okul 
gezisi için ya da evinize gelecek konuklarla ilgili olabilir.  

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Yahudiler için verdiği birçok kural hak-
kında okuruz. Bu kurallar diğer insanlara, Yahudiler’in Tanrı’nın 
özel halkı olduğunu gösterir; Tanrı’nın halkı oldukları için diğerle-
rinden farklıdırlar. 

Bu kurallardan bazıları yiyeceklerle ilgiliydi. Tanrı onların sadece 
belli hayvanları yemesine izin verdi. Yemelerine izin verilen hay-
vanlara “temiz”, yemeleri yasak olan hayvanlara “murdar” hayvan-
lar denirdi. Tanrı’nın özel halkı olan Yahudiler, önlerine konan ye-
meğin içinde yemeleri yasak olan bir şey olabileceğinden çekin-
dikleri için Yahudi olmayan birisiyle yemek yemezdi. Hatta Yahudi 
olmayan birisinin evine bile girmezlerdi. Tanrı’nın özel halkı olduk-
ları için diğer insanlardan farklıydılar. Hangi ülkeden olurlarsa ol-
sunlar, Yahudiler kendilerini diğer halklardan ayrı tutarlardı. Özel 
bir halk oldukları için, geri kalan tüm insanlardan farklı 
olmalıydılar. 

Rab İsa Yahudi bir ailede dünyaya geldi, ama ister Yahudi olsun 
ister olmasın, herkese karşı aynı şekilde davrandı. Bu davranışı di-
ğer Yahudiler’den bazılarını şaşırttı, hatta bazılarını kızdırdı. Rab 
İsa’nın tüm öğrencileri Yahudi’ydi. İlk Hıristiyanlar’ın da hepsi Ya-
hudi’ydi. Petrus ve diğer öğrenciler gittikleri her yerdeki Yahu-
diler’e Rab İsa hakkında konuşuyor ve birçok Yahudi de Rab İsa’ya 
Kurtarıcıları olarak iman ediyordu. 

Tanrı, Rab İsa’nın günahların bağışlanması için öldüğünü sadece 
Yahudiler’in bilmesini mi istedi acaba? 

Yanıtlar için fırsat verin.  

Hayır, Tanrı herkesin Müjde’yi öğrenmesini istedi ve bugün de aynı 
şeyi istemektedir. Eğer Hıristiyan’sanız, Tanrı sizden, diğer insan-
lara onları cennet için sadece, Rab İsa’nın hazırlayabileceğini söy-
lemenizi ister. Belki ailenizde, kötülükten çok iyilik yaparsa cen-
nete gitmeye hak kazanacağına inanan kişiler olabilir. Tanrı onlara, 
günahlarından tövbe edip bağışlanmak için Rab İsa’ya iman et-
meleri gerektiğini söylemenizi ister. Cennete gitmek için yaptıkları 
iyiliklere değil, İsa’ya güvenmelidirler. Tanrı, ailenizin Müjde’yi 
işitmesini ister. Tanrı herkesin Müjde’yi işitmesini istediği için, Pet-
rus’tan başlayarak tüm Yahudi Hıristiyanlar’a bunu özel bir şekilde 
gösterdi. 

Petrus Yafa adlı bir kasabadaydı. 

Orada Simun adlı bir dericinin evinde kalıyordu. Petrus bir gün öğle 
yemeğinin hazırlanmasını beklerken yalnız kalıp dua etmek üzere 
evin düz damına çıktı. 
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Petrus’u (1A-41) yerleştirin.  

Petrus dua ederken Tanrı ona bir görüm, özel bir rüya gösterdi. Bu 
görümde Petrus, göklerden büyük bir çarşafı andıran nesnenin dört 
köşesinden yeryüzüne indirildiğini gördü. 
Üzerinde hayvanların olduğu çarşafı (1A-42) yerleştirin. 

Bu çarşaf üzerinde her türden hayvan vardı; “temiz” olanlar ve 
“murdar” olanlar. 
Hayvan resimlerini tekrar gösterin. 

Ardından Petrus şöyle bir ses işitti (Elçilerin İşleri 10:13’ü okuyun): 
“Kalk Petrus, kes ve ye!” 

Petrus şaşkınlık içindeydi! 
Elçilerin İşleri 10:14’ü okuyun.  

“Asla olmaz, ya Rab!” dedi. “Hiçbir zaman bayağı ve murdar her-
hangi bir şey yemedim.” 

Bir anlam veremiyordu. Tanrı ona, Yahudiler’in murdar (kirli) 
olarak gördüğü hayvanları bile yemesini mi söylüyordu?  

Tanrı Petrus’a tekrar konuştu (Elçilerin İşleri 10:15’i okuyun): “Tan-
rı’nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme.” 

Bu, üç kez tekrarlandı ve sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe 
alındı.  
Üzerinde hayvanların olduğu çarşafı (1A-42) kaldırın. 
Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Kutsal 
Ruh ona (Elçilerin İşleri 10:19-20’den okuyun), “Bak, üç kişi seni 
arıyor. Haydi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü 
onları ben gönderdim” dedi. 

Petrus aşağı indiğinde üç adamın orada olduğunu gördü.  
Hizmetkârları (1A-39) yerleştirin. 

Petrus onlara şöyle dedi (Elçilerin İşleri 10:21’den okuyun): “Aradığınız 
kişi benim. Gelişinizin sebebi ne acaba?” 

Petrus bu adamların kim olduğunu ya da nereden geldiklerini bil-
miyordu, ama Tanrı biliyordu. Yahudi Hıristiyanlar’a, Yahudi ol-
mayanların da Müjde’yi işitmesini istediğini gösterme planının bir 
parçasıydı bu. Rab İsa’nın onların günahına da karşılık öldüğünü ve 
O’na iman ederlerse bağışlanacaklarını bilmelerini istiyordu. Böy-
lece öldükleri zaman, Tanrı onları cezalandırmayacak ve cennete 
alacaktı. Tanrı bugün de herkesin bunu bilmesini ister. Markos 
16:15’te tüm çocuklarına verdiği şu buyruğa kulak verin.  
Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“... Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.” 

Bunun anlamı herkestir. Sevgili Hıristiyan çocuklar, bu buyruğa 
itaat ediyor musunuz? “Bütün yaratılış” dediği zaman herkesi kas-
teder. 

 
 
 
Bir fark yaratmak amacıyla,  
dersin bu kısmını kaydetmeyi 
deneyebilirsiniz. Ardından  
büyük çocuklar olanları 
hareketlerle canlandırmaya  
çalışırken bunu çalabilirsiniz. 
Kumaştan yapılmış oyuncak 
hayvanlar kullanabilirsiniz.  
(Levililer 11’e göre murdar  
hayvanlar arasında, deve,  
tavşan, domuz, baykuş,  
kertenkele ve yılan vardır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
Üzerine temel gerçeğin  
yazıldığı kartı gösterin.  
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Harita üzerinde Sezariye’yi 
gösterin.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Yafa ve Sezariye arasındaki 
mesafeyi gözlerinde 
canlandırabilmeleri için 
çocukların aşina olduğu iki 
yerden söz edin. 

 

“Bütün yaratılış” ifadesi Hıristiyan olduğunuz için yaşamınızı zor-
laştıran insanları bile kapsar. Sınıfınızda çok yaramaz olduğu için 
hiç kimsenin kendisiyle arkadaşlık etmediği çocuk da buna dahildir. 
Tanrı herkesin Müjde’yi işitmesini ister. Onlarla konuşmaya razı 
mısınız? Tanrı, Petrus’un Müjde’yi Yahudi olmayanlara da anlat-
maya razı olmasını istiyordu. İşte bu yüzden Petrus’a bir görümle 
konuştu, ama Petrus hâlâ Tanrı’nın kendisine tam olarak ne gös-
tereceğini bilmiyordu. 

Peki, bu adamlar kimdi acaba? 
Petrus’u (1A-41) çıkarın. 

Adamlardan ikisi hizmetkâr, birisiyse Romalı bir askerdi. Adamlar 
Yahudi değildi. 
Hizmetkârları (1A-39) çıkarın ve Kornelius’u (1A-37) yerleştirin. 

Onların efendisi de Yahudi değildi. Adı Kornelius’tu ve Roma 
ordusunda görevli bir askerdi. Yüzbaşı rütbesine sahip bir subaydı. 
Yani emri altında 100 asker vardı. Tanrı’ya inanır ve yaşadığı kent 
olan Sezariye’de Yahudiler’le birlikte tapınırdı. Her gün Tanrı’ya 
dua eder ve O’na olan sevgisini ifade etmek için yoksullara sadaka 
verirdi. Kendisi, ailesi ve hizmetkârları Tanrı’dan korkar (yani 
O’nun ne kadar büyük ve kutsal olduğunu anlamışlardı) ve O’na ta-
parlardı. Petrus’un çarşafı andıran nesne üzerindeki hayvanları 
gördüğü görümden bir gün önce Kornelius da bir görüm görmüştü. 
Öğleden sonra üç sıralarında dua ederken bir melek ona görünüp, 
“Kornelius!” dedi. 
Meleği (1A-40) yerleştirin.  

Kornelius nasıl hissetti dersiniz?  
Yanıtlara fırsat verin.  

Kornelius meleği görünce korktu! Melek ona, Petrus’u çağırtması 
için Yafa’ya adamlarını göndermesini söyledi. 
Elçilerin İşleri 10:6’yı okuyun. 

Melek Kornelius’a, “Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simun adlı 
bir dericinin evinde kalıyor” dedi. 
Meleği (1A-40) çıkarın ve hizmetkârları (1A-39) yerleştirin. 
Böylece Kornelius iki hizmetkârını ve emir eri olan askeri görev-
lendirdi. Onlar da Tanrı’ya inanıyor ve tapıyorlardı. Kornelius 
meleğin dediklerini anlattı ve onları Yafa’ya gidip Petrus’u 
çağırtmak üzere gönderdi. 
Kornelius’u (1A-37) çıkarın. 

Yafa ile Sezariye’nin arası 51 kilometreydi. _____________ dan 
____________ yürümeyi hayal edin bakalım! Adamlar günün geri 
kalan kısmını yürüyerek geçirdiler ve ertesi gün erkenden tekrar 
yola koyulup derici Simun’un evine öğle vakti ulaştılar.  
Petrus’u (1A-41) yerleştirin. 
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Adamlar Petrus’a, bir meleğin Kornelius’a görünerek kendisini ça-
ğırtmaya gönderdiğini söyleyince Petrus onları içeriye davet etti. 
Düşünsenize! Bir Yahudi olan Petrus, kaldığı eve Yahudi olmayan 
adamları davet ediyordu! Petrus Tanrı’nın Yahudi olmayanları da 
sevdiğini anlamaya başlamıştı bile. Tanrı’nın kendisine verdiği gö-
rüm aracılığıyla ne demeye çalıştığını yavaş yavaş kavrıyordu. 
Tanrı ona, Yahudi olmayanları murdar kişiler olarak görmemesi 
gerektiğini gösteriyordu. Petrus’un İsa hakkındaki iyi haberi, yani 
Müjde’yi Yahudi olmayanlara da anlatacağından henüz haberi 
yoktu. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, kendilerine Müjde’yi anlatmaya kal-
kışmayacağınız insanlar var mı? Belki sizden farklı bir inancı olan 
kişiler tanıyorsunuz. Belki okulda Yehova Şahidi olan bir tanıdığı-
nız var. Bu çocuk başka bir şeye inandığı için ona Müjde’yi anlat-
maya çalışmanızın bir anlamı olmadığını mı düşünüyorsunuz? 
Acaba Tanrı ne yapmanızı ister? Evet, Tanrı herkesin, hatta başka 
şeylere inanan kişilerin bile Müjde’yi işitmesini ister. Başka ülke-
lerde birçok farklı şeye inanan milyonlarca insan vardır. Tanrı bu 
kişilerin de Müjde’ye inanmasını ister. Oralara gidip Müjde’yi ken-
diniz anlatamayabilirsiniz, ama oralarda müjdecilik yapan kişiler 
için dua edebilir ve yardım etmek amacıyla para verebilirsiniz. 

Kornelius’un, ailesinin ve hizmetkârlarının kendilerine Müjde’yi 
anlatacak birine ihtiyaçları vardı. Tanrı hakkında bir şeyler biliyor-
lardı, ama Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman etmeleri gerektiğini 
bilmiyorlardı. 

Belki siz de, Rab İsa’dan günahınızı bağışlamasını henüz istemedi-
niz; bunu istiyorsunuz, ama daha fazla bilgi edinmek ihtiyacındası-
nız. Arkadaşlarınız ayrılırken oturduğunuz yerde kalırsanız, Rab 
İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etme konusunda benimle konuşmak 
istediğinizi anlayacağım. 

Tanrı, Kornelius, ailesi ve arkadaşlarının Müjde’yi işitmelerini is-
tedi ve işte bu nedenle şimdi bu adamlar Petrus’la konuşmaktaydı. 

Kornelius’un gönderdiği adamlar o akşam derici Simun’un evinde 
kaldılar. Ertesi gün Petrus ve Yafa’daki diğer bazı Hıristiyanlar, 
Kornelius’un Sezariye’deki evine doğru yürümek üzere hizmetkâr-
larla birlikte yola koyuldular. Ertesi gün Sezariye’ye vardıklarında 
Kornelius’u kendilerini beklerken buldular. 
Kornelius’u (1A-37) yerleştirin. 

Kornelius, akraba ve yakın dostlarını toplamış, Petrus’un kendile-
rine neler anlatacağını bekliyordu. 
Akraba ve dostları (1A-38) yerleştirin.  

Kornelius eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına ka-
pandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak (Elçilerin İşleri 10:26’dan 
okuyun), “Kalk, ben de insanım” dedi. 
 
 

 
 
 
 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel danışmanlık için 
hazır olun.  
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TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu kartı gösterin. 

 
 
 
 

Tekrar Oyunu 
 

Domuzlar ve tavuklar 
 

Çocuklara, Yahudi yasasına 
göre tavukların temiz, 
domuzların murdar 
hayvanlardan olduğunu 
söyleyin.  

 
 
 
 

İçeri girdiklerinde birçok insanın söyleyeceklerini dinlemeye gel-
diğini gördü. 

Oradakilere, “Bir Yahudi’nin başka ulustan birisini ziyaret etme-
sinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kim-
seye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi” dedi. 

Kornelius, Petrus’a meleğin kendisine dediklerini tekrarladıktan 
sonra Petrus oradakilere Müjde’yi anlatmaya başladı. Tanrı’nın, 
Rab İsa’ya iman eden bir kişinin günahlarını, ister Yahudi olsun 
ister olmasın, bağışlayacağını anladığını söyledi. 

Onlara şöyle dedi (Elçilerin İşleri 10:43’ten okuyun): “O’na inanan 
herkesin günahları O’nun adıyla (Rab İsa’nın adıyla) bağışlanır.” 

Kornelius’la birlikte toplanmış olan herkes Müjde’yi işitince Rab 
İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etti! Petrus’la birlikte gelmiş olan 
Yahudi Hıristiyanlar şaşkınlık içindeydiler. Artık anlamışlardı ki, 
Tanrı Müjde’yi herkesin, hatta Yahudi olmayanların bile duymasını 
istiyordu. 

Bugün siz de Müjde’yi işittiniz. Bazılarınız bundan daha önce de 
defalarca işitmiş olabilir. İşittikleriniz hakkında ne yaptınız? Güna-
hınıza sırtınızı döndünüz mü? Tanrı’ya ne kadar üzgün olduğunuzu 
söylediniz mi? Sizi bağışlaması için O’na iman ettiniz mi? Kor-
nelius, ailesi ve dostları, “Petrus, bunu bize anlattığın için teşekkür 
ederiz. Bu konu hakkında düşüneceğiz. Belki bir gün biz de Rab 
İsa’ya iman edebiliriz” demediler. İşitmeyi bekledikleri şey buydu. 
Artık Tanrı’yla aralarının nasıl düzeleceğini biliyorlardı ve hemen 
orada Rab İsa’ya iman ettiler. Siz de bugün böyle yapacak mısınız? 
Petrus’un Kornelius ve yanındakilere söyledikleri sizin için de doğ-
rudur. 
Kutsal Kitap’ınızdan Elçilerin İşleri 10:43’ü okuyun. 

“O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla (Rab İsa’nın adıyla) 
bağışlanır.” 

Rab İsa’ya bugün Kurtarıcınız olarak iman ederseniz, siz de diğer 
insanlara Tanrı’nın sizin için neler yaptığını anlatabilirsiniz. Çünkü 
Tanrı herkesin Müjde’yi işitmesini ister. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Yahudiler’in Yahudi olmayanlara karşı tutumu nasıldı? (Onlarla 
yemek yemez, evlerini ziyaret etmezlerdi.) 

2. Tanrı kimlerin Müjde’yi işitmesini ister? (Herkesin.)  

3. Petrus niçin evin damına çıktı? (Yalnız kalıp dua edebilmek 
için.)
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4. Petrus dua ederken Tanrı onun için ne yaptı? (Ona bir görüm, 
özel bir rüya verdi.) 

5. Tanrı görümde Petrus’a ne dedi? (Tanrı’nın temiz kıldıklarına 
sen bayağı deme.) 

6. Tanrı Petrus’a ne öğretiyordu? (Yahudi olmayanların da Müj-
de’yi işitmesini istiyordu.) 

7. Kornelius nasıl bir adamdı? (Yahudi değildi, Roma ordusunda 
görevli bir yüzbaşı, Tanrı’dan korkan ve Tanrı’ya tapınan ve 
yoksullara sadaka veren biriydi.) 

8. Kornelius’un, ailesinin ve dostlarının hâlâ işitmesi gereken şey 
neydi? (İsa hakkındaki iyi haber olan Müjde’yi işitmeliydiler.) 

9. Kornelius niçin Petrus’u çağırtmaya karar verdi? (Bir melek bu-
nu yapmasını söylediği için.) 

10.Petrus, Kornelius, ailesi ve dostlarına Müjde’yi anlatınca ne 
oldu? (Hepsi Mesih’e Kurtarıcıları olarak inandı / iman etti.) 

 

Devam eden etkinlik 
Tanıklık kutusu (5. bölüm) 
Çocuklar dua kitapçıklarının 6. sayfasına, “benden farklı olan in-
sanlar” yazıp kurtuluşları için dua edecekleri kişilerin bir listesini 
yapsınlar. 
Kitapçıkta adları geçen kişiler için dua etme ve onlara tanıklık 
verme konusunda çocukları teşvik edin. Mevcutsa, tanıklık ederken 
kullanmaları için her çocuğa broşür verin. 
 

Devam eden etkinlik 
Tanıklık matematiği 
Çocuklara şunu sorun: Her bir Hıristiyan, yılda bir kişiyi Rab’be 
yönlendirecek olsa kaç kişi Hıristiyan olur? 
(Birinci yıl – 2; ikinci yıl – 4; üçüncü yıl – 8; dördüncü yıl – 16; be-
şinci yıl – 32; altıncı yıl – 64 vs.) 
 

Devam eden etkinlik 
Tanrı’nın sevgisini göstermek 
İnsanların hangi açılardan farklı olduğu hakkında konuşun (örneğin, 
ırk, fiziksel, zihinsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal açılardan) ve 
bizden farklı olan kişilere sevgimizi gösterebileceğimiz yolların bir 
listesini yapın. Bu listeye “İsa hakkında anlatma” maddesini de ek-
lemeyi unutmayın.  

 
 
 
 

“Tavuk” ve “domuz” olarak 
kullanabileceğiniz iki çeşit  
küçük cisim bulun (oyuncak,  
resim, bozuk para, çakıl taşı,  
fasulye gibi şeyler olabilir). 
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve  
her bir grup için bir “çiftlik”  
(kutu ya da sepet) sağlayın. 
 

Gruplara dönüşümlü olarak  
soru sorun. 
 

Doğru yanıtı veren grubun 
çiftliğine bir tavuk koyun.  
 

Yanlış yanıtlara karşılık 
domuz koyun. 
 

Tüm sorular yanıtlandıktan  
sonra her grubun çiftliğindeki 
hayvanları sayın. Tavuk  
sayısından domuz sayısını 
çıkartarak her grubun son  
puan durumunu belirleyin.  
 

En yüksek puanı toplayan  
grup kazanır.  
 
 
 

 
Yanınızda yeni gelenlere ve 
tanıklık kutusunu yanlarında 
getirmeyi unutanlara vermek  
üzere ekstra ayakkabı kutusu  
ve dua kitapçığı bulundurun. 
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Devam eden etkinlik 

Kişisel tanıklıklar 
Ders 1’de anlatıldığı gibi, çocukların tanıklıklarını kaydedin veya 
kağıda not alın. 
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Ders 6 
Tanrı’nın çocukları baskı görür 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 4:1-31 
Elçilerin İşleri 5:17 – 7:60  

Temel gerçek 
Tanrı’nın çocukları O’nun uğruna acı çeker. 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Aşağıdaki açıklamaya bakın. 
Kurtulmuş olanlar: Acı çekeceğinizi bilin, yardım 

için Tanrı’ya dua edin ve her zaman 
sizinle olacağını unutmayın. 

Bu ders esnasında kurtulmamış olanlara yönelik 
bir uygulama olmadığından, Müjde çağrısını prog-
ramın başka bir bölümünde sunmak iyi olacaktır. 
Bunu Müjde’yle ilgili bir ilahi ya da kısa bir nes-
ne dersiyle yapabilirsiniz.  
Örneğin, kurtulmamış bir kişinin Rab İsa Me-
sih’ten gelecek olan yeni yaşama nasıl ihtiyaç 
duyduğunu göstermek üzere durmuş bir saat kul-
lanın. Durmuş olan saat göze hoş görünebilir, ama 
pil takılmadıkça (ya da kurulmadıkça) hiçbir işe 
yaramaz. Yapması gereken işi yapamaz. İyi, nazik 
... olmaya ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, 
Rab İsa’dan gelecek olan yeni yaşam olmadan, 
olmanız gereken kişi halini alamazsınız. Saati 
imal eden kişi, iyi bir şekilde çalışması için ne 
yapması gerektiğini en iyi bilendir. 
Tanrı da sizin yaratıcınız olduğundan, sizin için 
en iyi olan şeyi bilir. Sözünde şöyle der: “Oğul’a 
iman edenin sonsuz yaşamı vardır...” (Yu.3:36). 
Günahınızı silebilecek tek kişinin Rab İsa oldu-
ğuna iman etmelisiniz. O zaman size yeni yaşam 
verecek ve Tanrı’nın yardımıyla O’nun istediği 
gibi yaşayabileceksiniz. 

Ezberlenecek ayet 
“Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bı-
rakmayacağım.” İbraniler 13:5b 
Tanrı’nın çocukları için bir vaattir bu. Zor anlarda 
onları asla terk etmeyecektir. Kendilerini yalnız 
hissettiklerinde bile onlarla birliktedir.  

Görsel gereçler 
• Keçeli tahta şekilleri: 1A-12, 1A-30, 1A-38, 

1A-46, 1A-47, 1A-48, 1A-49, 1A-50, 1A-51, 
1A-52, 1A-53, 1A-54, 1A-55 ve 1A-56. 

• Temel gerçeği bir karton üzerine yazın. Bu 
kartonu çocuk kafası ya da kılıç şeklinde kes-
mek isteyebilirsiniz. Temel gerçeği her öğreti-
şinizde bu kartı gösterin. 

• Kullanabileceğiniz diğer sözcük şeritleri şun-
lardır: Petrus, Yuhanna, elçiler, Gamaliel ve 
İstefanos. 

• Ayrıca, açık bir Kutsal Kitap şeklinde kesilen 
bir karton üzerine, “Seni asla terk etmeyece-
ğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbr. 
13:5b) yazabilirsiniz ya da ezber ayeti görse-
lini kullanabilirsiniz. 

Dersin ana hatları 
Giriş 

Petrus ve Yuhanna tapınakta sakat adamla kar-
şılaştıklarında ne olmuştu? 

Olayların Gelişimi 
1. Petrus Müjde’yi paylaşır. 
2. Petrus ve Yuhanna tutuklanır. 
3. İsa’nın adından kimseye söz etmemeleri 

buyrulur. TG+ 
4. Dua toplantısı Müjde’nin cesaretle duyu-

rulmasına neden olur. TG+ 
5. Elçiler hapse atılır. 
6. Melek tarafından serbest bırakılırlar. 
7. Yöneticilerin huzuruna çıkarılıp dövülürler, 

ama oradan sevinçle ayrılırlar. TG+ 
8. İstefanos’un yargılanması. 

Doruk Noktası 

İstefanos’un ölümü. TG+  

Sonuç  
“Seni asla terk etmeyeceğim...” 
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Bu ders içinde rol  
yapmaya uygun birçok 
durum vardır. Dersten  
önce “aktörler” seçmek ve  
sözleri ezberlemelerine  
yardım etmek için fırsat  
sağlamak isteyebilirsiniz.  
Ya da ders esnasında  
seçim yapın ve metni siz 
okurken, hareketlerle 
canlandırmalarını isteyin  
veya hikayedeki önemli 
konuların vurgulandığından 
emin olmak için siz 
konuşmaları yaparken 
çocuklardan rol yapmalarını 
isteyin. 

 

 
 

Rol yapma: Din önderleri, 
öğrencileri Müjde’yi 
duyurmaktan nasıl 
alıkoyabilecekleri  
hakkında konuşuyorlar. 

 

 
 

Rol yapma: Tapınak  
bekçileri öğrencileri  
tutuklayıp hapse atar.  

 

 
 
 
 
 
 

Ders 

Petrus ve Yuhanna’yı (1A-46) yerleştirin. 

Petrus ve Yuhanna tapınağa giderlerken sakat adamla karşı-
laştığında ne olduğunu hatırlıyor musunuz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, Tanrı adamı iyileştirdi. Adam iyileşir iyileşmez nereye gitti-
ler?  

Bir çocuk yanıtlasın. 

Evet, doğru. Tapınağa gittiler. Tapınakta ne yaptılar? 

Çocukların yanıtlamasına tekrar fırsat verin. 

Adamı iyileştirdiği için Tanrı’yı yücelttiler ve şükrettiler. 

Orada bulunan herkes olanları görünce hayret içine kaldı ve koşarak 
Petrus’la Yuhanna’nın ve adamın yanına geldiler. 

Kalabalığı (1A-12, 1A-30 ve 1A-38) yerleştirin. 

Petrus herkesin toplandığını görünce İsa Mesih hakkında ko-
nuşmaya başladı. Konuşmasını sürdürürken kâhinler, tapınak 
koruyucularının komutanı ve diğer Yahudi önderler de geldi. 

Önderleri (1A-47) ve tapınak koruyucusunu (1A-48) yerleştirin. 

Petrus ve Yuhanna’nın öğrettiklerinden hiç hoşlanmadılar. Rab İsa-
nın ölümden dirildiğine inanmıyorlardı ve Petrus’un ve Yuhan-
na’nın ya da herhangi bir kimsenin halka O’nun dirildiğini öğret-
mesini de istemiyorlardı. Bu yüzden onları tutuklayıp hapse attılar. 

Kalabalığı (1A-12, 1A-30 ve 1A-38) ve tapınak koruyucusunu (1A-48) çıkarın. 

Ertesi gün onları sorgulanmak üzere Yahudi önderlerinin huzuruna 
çıkardılar. 

Önderler onlara (Elçilerin İşleri 4:7’den okuyun), “Siz bunu hangi güçle 
ya da kimin adına dayanarak yaptınız?” diye sordular. 

Petrus (Elçilerin İşleri 4:10’dan okuyun), “Nasıralı İsa Mesih’in adı 
sayesinde” diye karşılık verdi. 

Önderlere sadece Rab İsa sayesinde kurtulabileceklerini bile söy-
ledi. Önderler halkın, Petrus ve Yuhanna’nın öğrettiklerine inan-
masını istemedikleri için, bundan böyle İsa’nın adından hiç kimseye 
söz etmemelerini emrettiler. 

Petrus ve Yuhanna (Elçilerin İşleri 4:19’dan okuyun), “Tanrı’nın önün-
de, Tanrı’nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mu-
dur, kendiniz karar verin” dediler. 

“Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz” diye 
devam ettiler. 
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Önderler, herkesin olanlardan dolayı Tanrı’yı yücelttiğini görünce 
onları nasıl cezalandıracaklarını bilemediler ve biraz daha tehdit 
edip serbest bıraktılar. 

Eğer siz Petrus ya da Yuhanna’nın yerinde olsaydınız ne yapardı-
nız? Sevgili Hıristiyan kardeş, bir daha Rab İsa hakkında konuşur-
sanız canınızın yanacağı tehdidiyle karşılaşacak olsanız, ne yapar-
dınız? Rab İsa hakkında konuşmayı bırakır mıydınız? Rab İsa öğ-
rencilerine, kendisine inandıkları için acı çekmeyi beklemelerini 
söylemişti. Bu sözler, bugünkü Hıristiyanlar için de geçerlidir. Rab 
İsa’ya iman ettiğiniz ya da başkalarına O’nun hakkında anlattığınız 
için hapse atılmayabilirsiniz, ama bağışlanabilmek için Rab İsa’ya 
inanmaları gerektiğini söylemeye çalıştığınız bazı arkadaşlarınız si-
zinle alay edebilirler. Bazı arkadaşlarınız, birlikte seyretmek 
istedikleri bazı filmleri seyretmeyi reddettiğiniz için sizinle 
arkadaşlığı bırakabilirler. Kendinizi dışlanmış ve yalnız 
hissedebilirsiniz; tıpkı arkadaşlarının kendisine hiç söylemeden 
filme gitmesi karşısında, Perihan’ın hissettiği gibi. Filmdeki bazı 
sahneleri seyretmenin doğru olmayacağını söyleyeceğini 
bildiklerinden onu davet etmemişlerdi. İşte bu, Rab İsa uğruna acı 
çekmektir. Diğer kişilerin alay etmemesi için Rab İsa hakkında 
konuşmaktan vazgeçecek misiniz, yoksa Rab İsa’nın bunu 
istediğini bilerek konuşmaya devam mı edeceksiniz? Grup dışına 
itilmemek için o türden filmleri mi seyredeceksiniz, yoksa 
zihninizi pak tutarak Tanrı’yı mı hoşnut edeceksiniz? Petrus ve 
Yuhanna ne yaptılar? 
Önderleri (1A-47) çıkarın. 

Diğer inanlılara önderlerin sözlerini aktardılar. Ardından Tanrı’ya 
dua ederek cesaretle konuşmalarına yardım etmesini istediler. Tanrı 
dualarını yanıtladı ve bunu yapmalarına yardım etti. Eğer Yahudi 
önderleri dinlemiş olsalardı, Tanrı’ya itaatsizlik etmiş olurlardı. 
Tanrı’nın yardımıyla Tanrı’ya itaat ettiler. Bunu kendi güçleriyle 
yapmadılar. Tanrı, başlarına dertler açılması pahasına da olsa, 
itaat edebilmeleri için Kutsal Ruh’uyla onlara yardım etti. 

Sevgili Hıristiyanlar, diğer kişilerin sizi kızdıracağını ya da dışlaya-
cağını bilmenize rağmen Tanrı, kendisine itaat edebilmeniz için 
güçlü ve cesur olmanıza yardım edecektir. Alaya alınmamak ya da 
dışlanmamak uğruna herkesin yaptığı şeyleri yapmaya kalkışmayın. 
Şeytan bunu yapmanızı ister. Tanıklığınızı bozmak ister. Sizi gören 
kişiler Hıristiyan olmanın bir fark yaratmadığını düşünüp iman 
etme kararı almasınlar diye, herkes gibi olmanıza neden olmak ister. 
Başkalarının ne söyleyeceğine ya da size nasıl davranacağına al-
dırmadan doğru olanı yapmanıza yardım etmesi için her gün dua 
ederek Tanrı’dan yardım dileyin. Zorluklarla karşılaştığınızda yüre-
ğinizde hemen o an dua edin ve Tanrı’dan yardım isteyin. Sizinle 
olacaktır ve size yardım edecektir. İbraniler 13:5’de vaat ettiği şeyi 
dinleyin. 
Kutsal Kitap’ınızdan İbraniler 13:5’i okuyun. 

“Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.” 

 
 
 
TG+ 
 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu kartı gösterin. 
“Tanrı’nın çocukları O’nun  
uğruna acı çeker. 
 
 
 
Çocuklardan sıkıntı çektikleri 
bir anı paylaşmalarını isteyin. 
(Sıkıntı çekmekle kastedilen  
şey, inançlarından dolayı  
sözle ya da davranışla  
canlarının yanmasıdır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İbraniler 13:5’i bu dersten 
önce ezber ayeti olarak 
öğrettiyseniz, çocuklara, 
“Tanrı’nın her zaman 
çocuklarıyla olmayı vaat 
ettiği bir ayet biliyor 
musunuz?” diye sorun.  
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Rol yapma: Bir melek  
Petrus’u ve diğer öğrencileri 
hapisten kurtarır. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rol yapma: Askerler  
elçilerin zindanda  
olmadığını keşfedince  
din önderlerinin yanına 
dönerler. Hikaye 
içinde geçen olası  
duyguları gösterin –  
şaşkınlık, korku,  
tereddüt, hayret.  

 

 
 

Rol yapma: Başkâhin 
öğrencilere Müjde’yi 
paylaşmayı bırakma emri verir; 
Petrus’un verdiği karşılık; 
Gamaliel’in öğüdü. 

 
Gamaliel Pavlus’un 
öğretmeniydi (Elç.22:3). 

İlk Hıristiyanlar tehdit edildikleri için Rab İsa hakkında konuşmayı 
bırakmayacaklarını biliyorlardı. 

Petrus’la Yuhanna ve diğer elçiler Rab İsa hakkında konuşmaya 
devam ettiler. Ayrıca birçok kişiyi de O’nun adıyla iyileştirdiler. 
Önceden Yahudi önderlerinin öğretişlerini dinleyip onlara itaat eden 
halk, artık elçilerin öğretişini izlemeye başlamıştı. Yahudi önderler 
bunu fark edince çok kıskandılar. Böylece elçileri tutuklayıp hapse 
attılar. Fakat Rab’bin bir meleği geceleyin zindanın kapılarını açıp 
onları serbest kıldı. 
Meleği (1A-49) yerleştirin. 

Melek onlara ne yapmalarını söyledi dersiniz? Saklanmalarını mı? 
Yanıtlar için fırsat verin. 

Hayır! Melek onlara tapınağa geri dönmelerini ve Rab İsa sayesinde 
nasıl sonsuz yaşama kavuşulacağını duyurmalarını söyledi. 
Meleği (1A-49) çıkarın. 
Hava aydınlamaya başladığında tapınağa gittiler ve kendilerine 
söyleneni aynen yaptılar. 
Petrus ve Yuhanna’yı (1A-46) çıkarın. 

Aynı zamanda Başkâhin ve diğer Yahudi önderler bir araya gelmiş-
lerdi. 
Önderleri (1A-47) yerleştirin. 

Elçileri huzurlarına getirmeleri için zindana birkaç asker gönder-
mişlerdi. Askerler zindana vardığında kapıların kilitli olduğunu ve 
gardiyanların nöbet yerlerinde beklediğini görmelerine rağmen içeri 
girdiklerinde hiç kimseyi bulamadılar! Geri dönüp bu ilginç durumu 
önderlere bildirdiler. 
Tapınak koruyucularını (1A-48) yerleştirin. 

Herkes şaşkınlık içindeydi. Ardından içeri giren birisi, “Bakın, hap-
se attığınız adamlar tapınakta dikilmiş, halka öğretiyor” diye haber 
verdi. 

Bunun üzerine elçiler bir kez daha tutuklanıp önderlerin huzuruna 
çıkarıldılar. 
Petrus ve Yuhanna’yı (1A-46) yerleştirin. 
Elçiler önderlere şöyle dediler (Elçilerin İşleri 5:29’dan okuyun): “İn-
sanlardan çok Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek.” Bu şekilde, gü-
nahların Rab İsa aracılığıyla bağışlanabileceğini açıkladılar. 

Önderler bu sözleri işitince çok öfkelendiler! Rab İsa’nın Tanrı’nın 
Oğlu olduğuna inanmıyorlardı, bu yüzden O’nun günahları bağış-
layabileceğini söylemek onlara göre çok dehşet verici bir şeydi – 
çünkü günahları ancak Tanrı bağışlayabilirdi. O kadar öfkeliydiler 
ki, elçileri öldürmek istediler. 

Ardından önderlerden biri olan Gamaliel ayağa kalktı ve elçilerin 
dışarı çıkarılmasını istedi. 
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Petrus ve Yuhanna’yı (1A-46) çıkarın. 

Diğer önderlere şöyle dedi (Kutsal Kitap’ınızdan Elçilerin İşleri 5:38-
39’u okuyun): “Şimdi size şunu söyleyeyim: Bu adamlarla uğraşma-
yın, onları rahat bırakın! Çünkü bu girişim, bu hareket insan işiyse, 
yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı’nın işiyse, bu adamları yok 
edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı’ya karşı savaşır durumda bula-
bilirsiniz.” 

Bu sözler diğerlerini yatıştırdı ve elçileri öldürmemeye karar verdi-
ler. Onun yerine elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa’nın adın-
dan söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Elçiler nasıl hissettiler dersiniz? Hiç şüphem yok ki, sırtları çok acı-
yordu ve belki de kan içindeydiler. Bütün bunların başlarına gel-
mesine izin verdiği için Tanrı’ya söyleniyorlar mıydı dersiniz?  
Yanıtlara fırsat verin.  

Kutsal Kitap’ın ne dediğine bakalım. 
Elçilerin İşleri 5:41’i okuyun. 

“Elçiler İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek 
Kurul’un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar.” 

İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Tanrı tarafından 
onurlandırıldıklarını düşündüler! 

Sevgili Hıristiyanlar, Rab İsa’ya iman ettiğiniz için sizinle alay et-
tiklerinde ne hissediyorsunuz? O’ndan dolayı utanç mı duyuyorsu-
nuz? Bunların başınıza gelmesine izin verdiği için Tanrı’ya kızıyor 
musunuz? Mızıkçı ya da muhallebi çocuğu olduğunuzu düşündük-
leri için oyunlara kabul edilmediğinizde, kendiniz için üzülüyor 
musunuz? Böyle hissettiğiniz için Tanrı’dan sizi bağışlamasını ve 
İsa’nın adı uğruna azıcık da olsa acı çekme ayrıcalığına kavuşma-
nıza izin vererek, kendinizi elçiler gibi mutlu hissetmenize yardım 
etmesini isteyin. Size verdiği şu vaadi her zaman hatırlamanıza yar-
dım etmesini isteyin: “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü 
bırakmayacağım” (İbr.13:5). 

Belki Hıristiyan olmayan arkadaşlarınızla bazı sorunlarınız var. 
Belki onlara ne söylemeniz gerektiğini bilemiyorsunuz ya da sizden 
yapmanızı istedikleri bir şeyden tam olarak emin değilsiniz. Arka-
daşlarınız ders sonunda ayrılırken gelip masanın yanında bekler-
seniz benimle konuşmak istediğinizi anlarım. Durumu bana anlatır-
sanız, Tanrı sözünün bu konu hakkında dediklerini size göstermeye 
çalışırım. Ya da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama bunu 
yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu bana anlatırsa-
nız, hafta boyunca sizin için dua edip Tanrı’dan kendisini hoşnut 
eden şeyi yapmanıza yardım etmesini isteyeceğim. 

Vazgeçmeyi düşündüğünüz anlar oluyor mu? İnandığınız şeyleri 
anlatmaktan ya da yaptığınız şeylerin nedenini açıklamaktan çeki-
niyor musunuz? Elçilerin neler yaptığına bakın. 
 

Üzerimizde yetki sahibi  
olan kişilere itaat etmemiz  
gerekir (Kol.3:22, Tit.3:1, 
İbr.13:17). Ama Tanrı’nın 
isteğine aykırı bir şey  
yapılması istenirse bu  
geçerli değildir. Çocuklar  
Tanrı’nın isteğine aykırı  
davranmak durumunda  
kalmalarına neden olan  
bazı kurallar hakkında  
düşünsünler. Bunlara nasıl  
karşılık vermelidirler? (Saygılı 
bir tavırla reddetmeli, Tanrı’nın 
isteğiyle çelişmeden yetkili 
makamın amacını  
gerçekleştirebilmek için  
Tanrı’dan yardım  
istemelidirler.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel danışmanlık için 
hazır olun. 
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Elçilerin İşleri 5:42’yi Kutsal Kitap’ınızdan okuyun. 

“Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa’yla ilgili 
Müjde’yi yaymaktan geri kalmadılar.” 

Elçiler Müjde’yi duyurmaya devam ettiklerinden, birçok kişi gü-
nahlarının bağışlanması için Rab İsa’ya iman etti. Elçilerin yapacağı 
o kadar çok iş vardı ki; Müjde’yi duyurmanın yanı sıra insanlarla 
ilgilenmek gibi. Elçilerin Müjde’yi yaymaya ve yeni inanlılara Rab 
İsa hakkında öğretmeye zaman ayırabilmeleri için, yedi adam diğer 
kişilerle ilgilenmek üzere seçildi. 

Bu adamlardan biri İstefanos’tu. 

İstefanos’u (1A-50) yerleştirin.  

Yahudiler’den bazıları İstefanos’un dedikleri ve yaptıkları hakkında 
onunla tartışmaya başladılar. Ama Kutsal Ruh ne söylemesi ge-
rektiği konusunda İstefanos’a yardım ettiği için hiç kimse ona karşı 
üstün gelemiyordu. Bu yüzden ona karşı olan Yahudiler, İstefanos-
un söyledikleri hakkında yalan tanıklık vermeleri için bazı adamlar 
tuttular. İstefanos’u Yahudi önderlerin huzuruna çıkarttılar ve ön-
derler tüm yalanları işittiler. 
Önderleri (1A-47) ve halkı (1A-51) yerleştirin. 

İstefanos önderlere Müjde’yi duyurmaya başladı. Onlara İsa’nın, 
Tanrı’nın Kurtarıcı olarak göndermeyi vaat ettiği kişi olduğunu 
söyledi. Bu sözler önderleri o kadar kızdırdı ki, İstefanos’a karşı 
dişlerini gıcırdattılar. 
“Dişlerini gıcırdatmak” ifadesi aşırı bir öfkeyle yüz ifadesinin çok kızgın bir 
hal aldığına işaret eder. 

Fakat İstefanos gözlerini göğe dikip Tanrı’nın görkemini ve Tan-
rı’nın sağında oturan İsa’yı gördü. Önderlere gördüğü şeyi söyledi. 
Bunun üzerine önderler onu işitmemek için kulaklarını tıkayıp 
bağırmaya başladılar. Unutmayın, bu önderler İsa’nın Tanrı Oğlu 
olduğuna inanmıyorlardı ve İsa’nın göklerde Tanrı’nın sağında 
oturmakta olduğunu söyleyen sözleri işittiklerinde, bunun Tanrı’ya 
yapılmış bir hakaret olduğunu düşündüler. Öfke içinde İstefanos’a 
saldırdılar, onu kentin dışına sürükleyip taşa tuttular. 
İstefanos’u (1A-50) 1A-52’yle, halkı (1A-51) 1A-53’le değiştirin. Taşları (1A-
54, 1A-55 ve 1A-56) yerleştirin. 

İstefanos ne hissetti dersiniz? Kendisini taşlayan bu insanlara karşı 
öfkeli miydi acaba? Onlara lanet sözleri yağdırdı ya da sadece 
haklarında kötü şeyler mi düşündü dersiniz?  
Çocukların yanıtlarını dinlemeye zaman ayırın. 

Taşlanırken sesli olarak nasıl dua ettiğine kulak verin. 
Elçilerin İşleri 7:60’ı okuyun. 

“Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!” 

Çok acı çekiyor olmasına rağmen, Tanrı’dan bu kişileri bağışla-
masını istedi! Bu duasının ardından öldü. 
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Sevgili Hıristiyanlar, inancınızdan dolayı öldürülmeyebilirsiniz, ama 
başka ülkelerde İsa Mesih’e olan inançlarından dolayı ölüm tehlike-
si içinde olan inanlılar vardır. Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman 
ettikleri için hapse atılan, aileleri tarafından dışlanan ve dövülen 
birçok Hıristiyan vardır. Eğer siz bir Hıristiyan’sanız, bu kişiler 
Tanrı’nın ailesinde sizin kardeşlerinizdir. Sessiz zamanınızda onlar 
için dua edecek misiniz? Tanrı’nın verdiği, “Seni asla terk et-
meyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbr.13:5) vaadinin 
gerçek olduğunu anlamalarına yardım etmesini Tanrı’dan isteyin. 
Ayrıca ülkenizde Rab İsa’ya iman etme özgürlüğünüz olduğu için 
de Tanrı’ya şükredin. Tanrı’nın istediği gibi yaşamak ve O’na ta-
nıklıkta bulunmak için Tanrı’ya itaat ederseniz, daha farklı şekil-
lerde sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Bunun için hazır olun. Farklı ol-
maya hazır olun. Sıkıntılar gelmeden önce Tanrı’dan size yardım et-
mesini isteyin. Sıkıntılarla karşılaştığınızda İsa uğruna az da olsa 
sıkıntılara katlanabildiğiniz için sevinç duyun. Unutmayın ki yalnız 
değilsiniz, çünkü Tanrı, “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yü-
züstü bırakmayacağım” (İbr.13:5) diye vaat eder. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Öğretmen için bilgi 

Dersin sonunda öğretmenin önderliğinde ya da çocukların da dahil 
edilmesiyle dua etmek iyi olur. Çocuklara yardım etmek üzere kısa 
dualar ya da dua konuları önceden yazılabilir. Sınıfınızda zor du-
rumlarda kalan çocuklar ve dünyanın çeşitli yerlerinde inançların-
dan dolayı acı çeken Hıristiyanlar için dua edin. Başka bir ülkeden 
güncel bir örnek paylaşmak yararlı olacaktır. Müjdeci dergilerinde 
ya da diğer yayınlarda uygun bir örnek araştırabilirsiniz.  
 

Tekrar soruları 

1. Petrus ve Yuhanna’nın Rab İsa hakkında konuştuğunu işiten Ya-
hudi önderler ne yaptılar? (Onları hapse attırdılar.) 

2. Önderler Petrus ve Yuhanna’ya ne emrettiler? (İsa Mesih’in 
adıyla konuşmamalarını ve öğretiş vermemelerini.) 

3. Petrus ve Yuhanna niçin önderlerin sözünü dinlemedi? (Önder-
lerin sözüne uymak, Tanrı’ya itaatsizlik olurdu; Tanrı’ya itaat et-
mek daha önemlidir.) 

4. Tanrı’ya evde ve okulda itaat eden bir Hıristiyan olarak, başınıza 
ne gibi şeyler gelebilir? (Aşırılığa kaçmayan her yanıt doğrudur.) 

5. Petrus ve Yuhanna olanları diğer inanlılara anlattığında hep bir-
likte ne yaptılar? (Cesaret için dua ettiler.) 

6. Tanrı, İbraniler 13:5’de çocuklarına ne vaat etti? (“Seni asla terk 
etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”) 

7. Elçiler hapisten nasıl kaçtılar? (Bir melek gelip onları serbest 
kıldı.) 

TG+ 

 

 
 

 

 
 

Kurtulmuş olan bir  
çocuktan temel gerçeği  
okumasını isteyin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar Oyunu 
 

Öğrencileri serbest kıl 
 
Keçeli tahtanın ortasından  
aşağıya doğru bir ip parçası 
sarkıtarak tahtayı ikiye  
bölün. 
 
Ardından her bir tarafa, 
hapishane parmaklıklarını 
simgelemek üzere beş ip  
daha sarkıtın. (İplerin üst  
ucunu keçeli tahtaya  
iğnelemek isteyebilirsiniz.) 
 
İsterseniz “parmaklıkların”  
arkasına bir keçeli şekil  
yerleştirin. 
 
Her bir gruba dönüşümlü 
olarak soru sorun. 
 
Soruya doğru yanıt  
verildiğinde, o gruba ait  
taraftaki hücre parmaklıklardan 
birini kaldırın. 
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Eğer çocuk yanlış yanıt  
verirse, diğer gruba yanıt 
hakkı verin. 
 
Hapishane hücresindeki  
beş parmaklığı kaldırarak 
öğrenciyi (ya da öğrencileri)  
ilk serbest kılan 
grup kazanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yanınızda yeni gelenlere 
ve tanıklık kutusunu  
yanlarında getirmeyi  
unutanlara vermek üzere 
ekstra ayakkabı kutusu  
ve dua kitapçığı  
bulundurun. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elçiler tekrar tutuklandı ve dövüldüler. Bundan sonra nasıl his-
settiler? (İsa’nın uğruna acı çekmelerine fırsat verildiği için se-
vinç duydular.) 

9. Önderler, dedikleri yüzünden İstefanos’a ne yaptılar? (Onu taş-
layarak öldürdüler.) 

10. İstefanos bu adamlara karşı ne hissetti? (Tanrı’dan onları ba-
ğışlamasını istedi.) 

 

Devam eden etkinlik 

Kitap ayracı 
Açık renkli bir kağıt üzerine, her bir çocuk için 66. sayfadaki kitap 
ayracının birer fotokopisini çekin. Üst kısmına zımbayla bir delik 
açın ve püskül yapmak için yünü nasıl geçirmeleri gerektiğini gös-
terin. 

Daha büyük çocuklar sözcükleri kuru ya da ispirtolu kalemle boya-
yabilirler. Küçük çocuklarla birlikte sözcükleri okumanız gereke-
cektir. 

Ayraç üzerinde yazılı olan mesajı sık sık hatırlamaları için, bunu 
Kutsal Kitaplarının arasında kullanmaya teşvik edin. 
 

Devam eden etkinlik 

Tanıklık kutusu (6. bölüm) 
Çocuklar, dua kitapçıklarının 7. sayfasına, “üzerimde baskı kurup 
sıkıntı çektirenler” yazsınlar ve kurtulmaları için dua edecekleri bu 
kişilerin bir listesini yapsınlar. 
 

Devam eden etkinlik 

Kişisel tanıklıklar 
Ders 1’de anlatıldığı gibi, çocukların tanıklıklarını kaydedin veya 
kağıda not alın. 
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İsa dirildi 
(Devam eden etkinlik – ders 1) 

 
 

 
 

 

 

 

 

İsa 
Dirildi 

Üst 
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Sözcük Avı 1 
(Devam eden etkinlik – ders 3) 
 
 
   t   n   h   m   i   e   e   b   a   l 
   ö   j   j    l   h   z   e   a   ş   u  
   v   o    l    e   t   ğ   s   ğ   ü   e 
   b   y   n   b   i   r   i   ı   k   c 
   e   ö   g   t   y   a   s   ş   r   z  
   e    g   ü   n   a   h   a   l   e   k 
   t   h   v   j   c   u   k   a   t   o 
   m   ş   c   e   ı   a   a   n   m   ğ  
   e   i    m   a   n   e   t   m    e   k 
   k   f   u   m    ı   m   i   a   k   e 
   n   a   c   u   z   ö   ç   s   r   ü 
   ç   r   b   e   ı   y   n   ı   e   p 
   c   e   n   n   e   t   r   d   t   s 
   h   e   y   u   n   l   p   ı   v   ö 
   a   s   i   l   i   n   i   r   j   c 
     
 İpuçları Tanrı’ya karşı itaatsizlik. 
    Günahtan uzaklaşıp Tanrı’ya gelmek. 
    Rab İsa sizin en büyük _______________ karşılayabilir. 
    Bir hastalığı iyileştirmek. 
    Teşekkür etmek. 
    Günahtan dolayı üzgün olmak ve tekrar günah işlememeyi istemek. 

 Tanrı şunu vaat eder: Eğer bir kişi günahından tövbe ederse, o kişinin günahları ___________ . 
    Sizin en büyük ihtiyacınız günahınızın _______________ . 
    Günahınız bağışlanmadan oraya gidemezsiniz. 
    Yürüyemeyen kişi. 
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Sözcük Avı 2 
(Devam eden etkinlik – ders 3) 
 
 
   t   n   h   m   i   e   e   b   a   l 
   ö   j   j    l   h   z   e   a   ş   u  
   v   o    l    e   t   ğ   s   ğ   ü   e 
   b   y   n   b   i   r   i   ı   k   c 
   e   ö   g   t   y   a   s   ş   r   z  
   e    g   ü   n   a   h   a   l   e   k 
   t   h   v   j   c   u   k   a   t   o 
   m   ş   c   e   ı   a   a   n   m   ğ  
   e   i    m   a   n   e   t   m    e   k 
   k   f   u   m    ı   m   i   a   k   e 
   n   a   c   u   z   ö   ç   s   r   ü 
   ç   r   b   e   ı   y   n   ı   e   p 
   c   e   n   n   e   t   r   d   t   s 
   h   e   y   u   n   l   p   ı   v   ö 
   a   s   i   l   i   n   i   r   j   c 
     
 Bulunması gereken sözcükler 
  günah    Tanrı’ya karşı itaatsizlik.   
  iman etmek   Günahtan uzaklaşıp Tanrı’ya gelmek. 
  ihtiyacınızı  Rab İsa sizin en büyük ihtiyacınızı karşılayabilir. 
  şifa    Bir hastalığı iyileştirmek. 
  şükretmek  Teşekkür etmek. 
  tövbe etmek  Günahtan dolayı üzgün olmak ve tekrar günah işlememeyi istemek. 

silinir Tanrı şunu vaat eder: Eğer bir kişi günahından tövbe ederse, o kişinin günahları silinir. 
  bağışlanmasıdır Sizin en büyük ihtiyacınız günahınızın bağışlanmasıdır. 
  Cennet   Günahınız bağışlanmadan oraya gidemezsiniz.  

  sakat    Yürüyemeyen kişi.  
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Kitap ayracı 
(Devam eden etkinlik – ders 6) 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkâr   
      olduğumuz için günah işleriz.) 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi.  
   O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13). 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabını oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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